Cienījamie jelgavnieki!
Valsts spēks ir atkarīgs no ikviena tās iedzīvotāja, no tautas
gara un drosmes pastāvēt par savu tautu, valsti un valodu. Tas
ir tautas gara, kopības un pašapziņas spēks, kas mums dāvājis
spēju aizstāvēt un nosargāt savu Latviju.
Latvija ir neatkarīga un brīva. Šobrīd mums šķiet, ka tā ir
bijis vienmēr, tomēr Latvija ir jauna valsts. Šī iemesla dēļ ir
jāapzinās, ka mēs ik dienu atrodamies krustcelēs, un ir svarīgi
būt pārliecinātiem, ka mūsu izraudzītais ceļš ir vienīgais un tas
ir neatgriezenisks! Tādēļ novēlu visiem spēku un drosmi nest
tālāk neatkarīgas Latvijas ideju!

CETURTDIENA, 2018. GADA 15. NOVEMBRIS NR.46 (586)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

Sveicu Latvijas valsts
proklamēšanas 100. gadadienā!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Svētdien Jelgavā ar plašu pasākumu programmu pie Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, Hercoga Jēkaba laukumā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kultūras namā, Svētās Annas baznīcā un Zemgales
Olimpiskajā centrā svinēsim mūsu valsts proklamēšanas 100. gadadienu. Latvijas valsts svētku kulminācija mūsu pilsētā tradicionāli
būs uguņošana, kas Jelgavas debesis iekrāsos pulksten 20. Uguņošana šogad notiks no Lielupes promenādes, un vislabāk to varēs
baudīt no Lielupes tilta un Pasta salas. «Šī gada uguņošana būs īpaši sinhronizēta ar mūziku. Tā būs dinamiskāka nekā pērn un ilgs trīs
mūzikas skaņdarbu garumā – kopumā septiņas minūtes. Tāpat šogad izmantosim vairāk augsto petaržu,» stāsta uzņēmuma «Petarde
Ltd» pārstāvis Jānis Nutovcs. Uguņošana notiks no 15 punktiem, kas nebūs izvietoti paralēli Lielupes krastam, bet ieslīpi pret Lielupes
tiltu, lai arī no turienes pavērtos pilnvērtīgs skats. Tāpat uguņošana būs redzama no Pārlielupes un Jāņa Čakstes bulvāra, bet J.Nutovcs
norāda, ka aklais punkts, no kura uguņošana būs redzama vien daļēji, varētu būt posms starp Lielupes tilta pakāji un degvielas uzpildes
staciju «Circle K». Jāpiebilst, ka pirms uguņošanas un tās laikā gājējiem būs slēgts Mītavas tilts un aizliegta ūdens transporta satiksme
Lielupē posmā no tilta līdz Pasta salas peldētavai, kā arī jārēķinās ar citiem satiksmes ierobežojumiem – shēmu skatīt 4. lpp. Lai mazinātu
satiksmes intensitāti, jelgavnieki uz uguņošanu un citiem svētku pasākumiem iespēju robežās aicināti doties kājām.

18. novembrī pilsētas sabiedriskajā Sestdien darbu sāks slidotava Pasta salā
transportā varēs braukt bez maksas Sestdien, 17. novembrī,
 Ilze Knusle

 Jana Bahmane

18. novembrī pasažieri
Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs
braukt bez maksas.
Lēmums, ka pasažieri Jelgavas
pilsētas nozīmes maršrutos sabiedrisko transportu 18. novembrī
varēs izmantot bez maksas, domē
pieņemts ar mērķi nodrošināt
jelgavniekiem iespēju piedalīties
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumos.
Savukārt Latvijas daudzbērnu
ģimenes 18. novembrī bez maksas
varēs braukt arī reģionālajos autobusos un visos vilcienu maršrutos.
Bezmaksas braukšanas biļeti
svētku dienā daudzbērnu ģimeņu
locekļi varēs saņemt, uzrādot
«3+ Ģimenes karti» un personu
apliecinošu dokumentu, skolēna
vai studenta apliecību.
Kā informē «Jelgavas autobusu
parkā» (JAP), 18. novembrī svētku
uguņošanas laikā no pulksten
19.30 līdz 20.30 būs ierobežota
transporta kustība pa Lielo ielu.
Līdz ar to svētku uguņošanas laikā

pilsētas nozīmes maršrutos būs
šādas izmaiņas:
– 1. maršrutā reiss «Viesturu
stacija–Ozolnieki», kas atiet pulksten 19.47 no Viesturu stacijas,
kursēs līdz autobusu pieturai
«Mātera iela» uz Lielās ielas. Reiss
«Ozolnieki–Centrs» pulksten
20.32 no Ozolniekiem nenotiks.
– 5. maršrutā nekursēs šādi
reisi: no «Bērzu kapiem» pulksten
20 reiss «Bērzu kapi–Blukas» un
no «Blukām» pulksten 20.35 reiss
«Blukas–Banka». No «Blukām»
reiss pulksten 19.25 tiks saīsināts
un noslēgsies pieturā «Banka», bet
reisā pulksten 19.56 no «Blukām»
autobuss kursēs līdz pieturai
«Banka», kur tas sagaidīs salūta
noslēgumu un ar 15 minūšu kavēšanos turpinās kursēt līdz «Bērzu
kapiem», arī reiss pulksten 20.31
no «Bērzu kapiem» plānots ar
aptuveni 15 minūšu kavēšanos.
– 9. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 19.27 «Kastaņu iela–
Āne» un «Āne–Kastaņu iela»
pulksten 19.58.
– 14a. maršrutā reiss «Atpūta–RAF dzīvojamais masīvs» ar
atiešanas laiku pulksten 19.15 no

«Atpūtas» būs saīsināts un kursēs
līdz pieturai «Banka». Reisam
«RAF dzīvojamais masīvs–Atpūta» pulksten 19.44 no pieturas
«RAF dzīvojamais masīvs» netiks
veikts reisa sākumposms līdz pieturai «LLU», bet reiss virzienā uz
«Atpūtu» tiks uzsākts no pieturas
«Centrs» pulksten 19.57.
– 15. maršrutā reiss «Cukurfabrika–6. vidusskola–Satiksmes ielas
pasts» ar atiešanas laiku pulksten
19.35 no «Cukurfabrikas stacijas»
būs saīsināts un kursēs līdz pieturai «Ledus halle». Reisam «Satiksmes ielas pasts–Ozolpils» ar
atiešanas laiku pulksten 20.02 no
pieturas «Satiksmes ielas pasts»
netiks veikts reisa sākumposms
līdz pieturai «Garozas iela», bet
reiss virzienā uz Ozolpili tiks
uzsākts no pieturas «Valdeka»
pulksten 20.14.
Savukārt mikroautobusi maršrutā Rīga–Jelgava uguņošanas
laikā no pulksten 19.30 līdz 20.30
tiks novirzīti pa apvedceļiem.
Tāpat JAP informē, ka 19.
novembrī, JAP apkalpotie sabiedriskā transporta pārvadājumi tiks
veikti pēc svētdienas grafika.

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

plānots atklāt pilsētas
publisko slidotavu Pasta
salā. Šajā dienā paredzēti trīs slidošanas seansi bez hokeja nūjām
– pulksten 15, 17 un 19.

Sagatavošanās darbi slidotavā
tika uzsākti jau pagājušajā nedēļā, un šodien paredzēts sākt
liet ledu. Lai varētu slidot, jāuzlej
sešus centimetrus bieza kārta,
tāpēc slidotavu plānots atvērt
sestdien. «Pirms ziemas sezonas
slidotavas saldēšanas iekārtai tika
veikta tehniskā apkope, kā arī bija
jāatjauno elektrības pieslēgums.
Šodien plānots uzsākt ledus liešanu,» stāsta Zemgales Olimpiskā
centra projektu vadītāja menedžmenta jautājumos Evita Brakše.
Viņa papildina, ka ledus liešanu
var veikt tikai pie noteiktas gaisa
temperatūras – plus pieciem līdz
plus septiņiem grādiem.
Šovasar tika pabeigta slidotavas jumta izbūve. Tas nosedz
slidotavu, blakus esošo slidotavas
dzesēšanas iekārtu, kā arī zem
jumta ir nodrošināta vieta pārvietojamām skatītāju tribīnēm.
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Slidotavas jumts ir īpašs ar to, ka
tā būvniecībā izmantotas liekti
līmētās koksnes konstrukcijas –
tērauda elementi izmantoti vien
savienojuma vietās un atsevišķās
vietās kā palīgkonstrukcija jumta
seguma stiprināšanai. «Līdz šim
slidotavas darba laiks bija tiešā
mērā atkarīgs no laikapstākļiem –
saule, lietus, slapjš sniegs kausēja
ledu, liedzot to izmantot slidotavas
apmeklētājiem. Tagad paredzam,
ka jelgavnieki un Jelgavas viesi
slidotavu varēs izmantot daudz
ilgāk, jo jumts ledu pasargās. Tāpat arī slidošana būs patīkamāka,
jo speciāls segums Mītavas tilta
pusē slidotavu aizsargās no vēja,»
norāda E.Brakše.
Viena slidojuma ilgums būs
viena stunda – laikā starp slidojumiem tiks veikta laukuma apkope
un ledus atjaunošana. Maksa
par slidojuma seansu – 2,50 eiro.
Apmeklētāji var slidot ar savām
slidām vai arī iznomāt tās uz vietas. Slidu nomas maksa ir 2 eiro.
Darba dienās slidotava strādās no
pulksten 14 līdz 21, bet brīvdienās
un svētku dienās – no pulksten 11
līdz 20. Jāpiebilst, ka slidotavā var
norēķināties tikai skaidrā naudā.
Slidotavas apmeklētājiem, tāpat kā iepriekš, būs iespēja ne

tikai slidot, bet arī izmēģināt
savas prasmes hokeja spēlē. To
varēs īstenot atsevišķi noteiktos
slidojumos, kas paredzēti slidošanai ar hokeja nūjām. Maksa par
slidojumu – 3 eiro.
«Apmeklētājus aicinātu izmantot hokeja formas, ja tas iespējams,
tādējādi parūpējoties par personīgo drošību,» piebilst Zemgales
Olimpiskā centra pārstāve. Tāpat
hokeja spēļu, turnīru un izklaides
slidojumiem iespējams iznomāt
visu ledus laukumu.
Sākot ar 18. novembri, slidotavas darba laiks būs šāds – darba
dienās publiskā slidošana notiks
no pulksten 14 līdz 15, no pulksten
16 līdz 17 un no pulksten 18 līdz
19, bet no pulksten 20 līdz 21 paredzēts laiks slidošanai ar hokeja
nūjām. Savukārt brīvdienās un
svētku dienās publiskā slidošana
būs pieejama apmeklētājiem no
pulksten 11 līdz 12, no pulksten
13 līdz 14, no pulksten 15 līdz 16,
no pulksten 17 līdz 18, savukārt
no pulksten 19 līdz 20 paredzēts
laiks slidošanai ar hokeja nūjām.
Papildu informāciju par slidojumiem, laukuma rezervāciju iespējams uzzināt, zvanot pa slidotavas
tālruni 20367677 vai mājaslapā
www.zoc.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 17. novembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā Zemgales Olimpiskajā centrā
tiks pasniegti 11 pilsētas augstākie apbalvojumi –
septiņas «Goda zīmes» un četri «Goda raksti».
Viens no augstākajiem apbalvojumiem – «Goda
zīme» par augstu profesionālo meistarību un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu – šonedēļ jau
pasniegts mūzikas grupai «Prāta Vētra».
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar «Goda
zīmes» un «Goda raksta» saņēmējiem.

«Zemessardzei ir ne vien
militārs, bet arī sociāls mērķis»

ILMĀRS DŽEŅEVS,
BIJUŠAIS ZEMESSARDZES
52. KAUJAS ATBALSTA
BATALJONA KOMANDIERIS
PULKVEŽLEITNANTS:
«Goda zīme» par
aktīvu sabiedrisko
darbību un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošībā
un aizsardzībā.
«Manuprāt, militārisms nav
svarīgākais – nozīmīgākais ir
tas, ka Zemessardzes 52. kaujas
atbalsta bataljons ir kļuvis par
daļu no Jelgavas pilsoniskās
sabiedrības. Tā tas nav tikai 11.
novembrī, kad visi kopā vienojamies Lāpu gājienā, bet arī citos
pilsētas notikumos. Priecājos, ka
mana dienesta laikā bataljonam

pievienojušies ne vien patriotiski, bet arī sociāli aktīvi cilvēki. Domāju, ka mans lielākais
izaicinājums šo sešu gadu gaitā
Zemessardzes 52. kaujas atbalsta
bataljonā bija izveidot komandu,
panākot to, ka 450 cilvēki kļūst
draudzīgi, palīdz un atbalsta
viens otru – kopīgi esam spējuši
vienoties par dažādiem jautājumiem. Zemessargi piedalījās
plānošanā, un kopīgi izvēlējāmies
apmācībām efektīvāko laiku, jo
jāatceras, ka katram no viņiem
ir arī savs pamatdarbs. Vēlos, lai
zemessargi arī turpmāk ir tikpat
aktīvi, lai nebaidās nākt ar savu
iniciatīvu, prasīt padomu. Lai
arvien vairāk cilvēku iesaistās
Zemessardzē, apzinoties, ka tai
nav tikai militārs, bet arī sociāls
mērķis. Ja šie mērķi atrodas
līdzsvarā, tad viss izdosies!»

«Esmu šeit un tagad –
savā tautā»
VELTA LEJA,
FOLKLORAS KOPAS
«DIMZĒNS» VADĪTĀJA:
«Goda zīme» par
augstu profesionālo
meistarību, ieguldījumu latviešu tautas tradīciju kopšanā un Jelgavas pilsētas
vārda popularizēšanu.
«Savas tautas folkloru esam
mantojuši no iepriekšējām paaudzēm, tādēļ, izzinot un saglabājot to, mēs godinām cilvēkus,
kas to visu ir apkopojuši. Mana
pārliecība ir šāda – ja iepriekšējās
paaudzes ir varējušas to iznest,
kādēļ lai mums tas nebūtu pa
spēkam? Vēlos pateikties «Dimzēnam» par nesavtīgu darbu – šis
apbalvojums nav man vienai, jo
viens tu neko nevari iesākt, taču
kopā mēs varam daudz! Domāju,
ka tas, ko dzīvē darām, ir mūsu

misija, dzīves uzdevums, un es
esmu šeit un tagad – savā tautā.
Šogad «Dimzēnam» aprit 25
gadi. Atceros, ka 1993. gadā, kad
atgriezos Jelgavā, sastapu šeit atsaucīgus cilvēkus – Annu Jansoni
un Mintautu Buškevicu –, un
toreiz man radās iespēja te izveidot savu folkloras kopu. Šodien
«Dimzēns» apkopo vairāk nekā
30 dalībniekus – no pirmsskolas
vecuma bērniem līdz senioriem.
Mūsu vidū ir ģimenes, un daži
bijušie dalībnieki jau kļuvuši
par savu ansambļu vadītājiem.
Lielu gandarījumu man sagādā
muzicēšana jauniešu danču
vakaros – šajos brīžos es gūstu
apliecinājumu tam, ka mūsu kultūru novērtē ne vien ārzemnieki,
bet arī pašu jaunieši, saprotot, ka
savas tautas kultūra ir liela vērtība. Novēlu, lai mūsu valstī ir gudri
dēli un meitas, kas novērtē mūsu
gara mantu un valsti. Lai Latvija
ir gudra un stipra!»

AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

«Mēs visi esam Jelgavas puikas»
GRUPA «PRĀTA VĒTRA»:
«Goda zīme» par
augstu profesionālo
meistarību un Jelgavas pilsētas vārda
popularizēšanu.
«Interesanti, kā tas nākas, ka
tieši sešdesmitajos gados izveidojās tādi «Bītli» – un tieši Liverpūlē? Un kāpēc tieši Sietlā deviņdesmitajos gados radās tolaik tik populārā grunge kustība? Tāpat arī
jautājums par «Prāta Vētru» un
Jelgavu? Kā tieši šie jaunieši un
tieši Jelgavā astoņdesmito gadu
beigās satikās, dibināja grupu
un nu turpina sacerēt dziesmas
un rīkot koncertus jau 30 gadu
garumā? Nejaušība, sakritība
vai liktenis? Ej nu sazini. Bet
viens ir skaidrs – mums ir lemts
izdzīvot ļoti interesantu, izredzētu dzīvi, tik ilgu laiku esot kopā

un darot to, ko darām. Koks aug
no saknēm, un vide nešaubīgi to
ietekmē. Mēs visi esam Jelgavas
puikas – nākuši šajā pasaulē vienā
dzemdību namā, daži satikušies
jau bērnudārzā, bet visi kopā –
Jelgavas 1. vidusskolā. Pagalmi,
sporta un mūzikas skolas, kori,
orķestri, un visbeidzot 1989. gadā,
kad mums bija 14 gadi, izveido-

jām savu grupu. Protams, tieši
sākumā ļoti svarīgs ir apkārtējo
atbalsts, tāpēc atkal un atkal lielu
paldies sakām vecākiem, kuri
nenobijās, ka viņu bērni spēlēs
mūziku un caur mūziku arī spēs
piepildīt un nodrošināt savas dzīves. Pasakāmies Jelgavas 1. vidusskolas tā brīža vadībai par bungu
iegādi, īpaši Andrim Pānam, kurš

Foto: no JV arhīva

simtiem stundu pavadīja, mūs
ielaižot aktu zālē, ļaujot tur aizvadīt mēģinājumus un saslēdzot
aparatūru. Tāpat arī izsakām
pateicību tik daudziem draugiem,
kuru atbalsts deviņdesmitajos
gados bija nenovērtējams! Šis ir
arī brīdis, kad pieminēt laiku, kas
mums bija dots kopā ar Mumiņu, Gundaru Mauševicu, mūsu
basģitāristu, kuru zaudējām
autoavārijā 2004. gadā. Koncertos
pieminam viņu nu jau kā «Prāta
Vētras» debesu basa spēlētāju.
Pēdējo desmit gadu laikā mums ir
ieviesta skaista tradīcija – Latvijas
koncertturnejas sākt tieši Jelgavā,
Lielupes krastā. Zinām, ka daudzi
brauc klausīties koncertu tieši uz
Jelgavu, lai piedzīvotu vienus no
tūres emocionālākajiem brīžiem.
Tā tas arī ir, īpaši dziedot rindas
«Šī ir dziesma manai pilsētai...»
Tad kamols ir kaklā un jādomā,
ka ne mums vienīgajiem...»

«Mēs ejam uz priekšu, jo uz priekšu
dodas pati pilsēta»
ELITA MOISEJA,
«NP PROPERTIES» VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA:
«Goda zīme» par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, jaunu
darbavietu radīšanu
un atbalstu sabiedriskajām aktivitātēm Jelgavā.
«Es mīlu dzīvi un visu daru ar
lielu aizrautību – vienalga, vai
audzinot bērnus, vai veidojot savu
biznesu. Es darbu nenodalu no pārējām dzīves jomām. Sākotnēji pat
nevarēju iedomāties, ka mūsu biznesa parks izveidosies tik skaists

un pilns ar uzņēmumiem, un man
ir prieks, ka mums ir iespēja strādāt un attīstīt to Jelgavā – pilsētā,
kur ir tik atbalstoša vide. Viens
tu neesi karotājs, un domāju, ka
mums būtu grūti attīstīties pilsētā,
kurai nav pašai savu attīstības
plānu. Mēs ejam uz priekšu, jo
uz priekšu dodas pati pilsēta! Šo
biznesa parku attīstām aptuveni
desmit gadus – tāpat mums ir biznesa parki Daugavpilī, Rēzeknē,
Rīgā un Pierīgā, bet Jelgavas parks
ir lielākais un mums īpašākais. Es
uzskatu – ja tu pats iekšēji jūties
labi un mīli dzīvi, uz visu notiekošo
iespējams paraudzīties mierīgāk.
Spēku es smeļos dabā – laukos
varu vienkārši skatīties uz ozoliem

un ne par ko nedomāt. Tāpat man
patīk gūt zināšanas, kas orientētas
uz personības attīstību – tikai tad,
kad kaut ko pārveidojam sevī,
varam mainīt pasauli. Šī iemesla
dēļ cenšos apmeklēt sevis pilnveidošanas apmācības, arī ārpus
Latvijas, un labprāt dalos jaunie-

gūtajās zināšanās. Viss, ko zinu es,
ir zināms arī manai komandai, un
mēs visi no tā esam ieguvēji. Gadu
gaitā mums ir izveidojusies lieliska
komanda, un tas ir brīnišķīgi, ka
saprotamies no pusvārda. Esmu
ārkārtīgi priecīga un pateicīga
Jelgavai par augsto novērtējumu.»

«Latvija esam mēs – cilvēki, nevis
pakalni un krūmi»
EDVARDS PAVLOVSKIS,
JELGAVAS DIECĒZES
BĪSKAPS:
«Goda zīme» par
mūža ieguldījumu
Jelgavas pilsētas attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbību.
«Esmu Jelgavas diecēzes bīskaps no 2011. gada, un, kaut arī
nāku no Latgales, šobrīd jau jūtos
kā jelgavnieks. Man ir prieks par
veiksmīgo sadarbību ar pilsētu.
Šo gadu gaitā esmu iepazinis
vairākas jelgavnieku ģimenes – ir
pāri, ko esmu laulājis, kristījis

viņu bērnus, un man ir prieks, ka
cilvēki pozitīvi atsaucas par mūsu
tikšanās reizēm, atsūta kādu fotogrāfiju. Pirms kāda laika saņēmu
vēstuli, kurā ģimene pateicās par
kristībām – tas ir ļoti patīkami. Sevišķu prieku man sagādā Jelgavas
katedrālē veiktie remontdarbi – atjaunotais logu rāmju krāsojums un
restaurētie betona krusti, kas gan
vēl ir jāuzstāda, taču pirms tam nepieciešams veikt jumta remontu,
kam šobrīd vēl nav nepieciešamo
līdzekļu. Tāpat mums ir izdevies
sakārtot katedrāles torņa zvanus
un pulksteni, kas agrāk precīzu
laiku rādīja vien divas reizes diennaktī. Latvija esam mēs – cilvēki,

nevis pakalni un krūmi. Un gribu
novēlēt, lai arī pēc valsts simtgades
svinībām ikvienam saglabājas
apziņa, ka simts gadi ir pagājuši,
bet, kādi būs nākamie simts, ir
atkarīgs no mums pašiem. Tauta,

kas zaudē patriotismu un morāli,
iznīkst pati, tādēļ novēlu, lai mūsu
tauta nezaudē tādas vērtības kā
ģimene, bērni, izglītība, darba
tikums – lai esam lepni par savu
tautu, valsti un valodu!»

šķēpmetējus pulcēs Jelgavā. Esmu
pateicīgs pilsētai par atbalstu un
domāju, ka šādu sacensību norise
popularizē arī pašu Jelgavu. Kausa
organizēšana ir viens no veidiem,

kā cenšamies piesaistīt jaunos
sportistus, un mani priecē tas, ka
dalībnieku skaits arvien pieaug. Ja
sākumā «Jāņa Lūša kauss» pulcēja
120–130 dalībniekus, tad šogad
sacensībās piedalījās jau 250 sportisti. Tas apliecina faktu, ka arvien
vairāk jauniešu pievēršas sportam.
Mana pārliecība ir tāda, ka sports
ir nepieciešams ikvienam – nav
obligāti jābūt rekordistam, bet
sportošana uzlabo veselību, dāvā
enerģiju un spēku ikdienai. Jāņem
vērā, ka mūsdienās profesionāliem
sportistiem ir daudz vairāk iespēju
nekā agrāk. Manuprāt, Jelgavas
pašvaldība ļoti atbalsta sporta
pasākumu norisi, un pilsēta šajā
jomā ir pelnījusi atzinību!»

«Sports ir nepieciešams ikvienam»
JĀNIS LŪSIS, ŠĶĒPMETĒJS:
«Goda zīme» par
augstu profesionālo
meistarību, izciliem
sasniegumiem un
Jelgavas pilsētas
vārda popularizēšanu.
«Es vienmēr dzīvē izvirzu kādu
mērķi, un man tas ir jāsasniedz!
Ja kaut ko esmu sācis, noteikti to
pabeidzu līdz galam, un man nav
miera, kamēr neesmu panācis
vēlamo – tas attiecas uz visām
dzīves jomām. Jelgavā esmu nācis
pasaulē, un esmu pateicīgs, ka
jelgavnieki un pilsēta mani novēr-

tējusi. Pēdējo gadu gaitā Jelgava
ir ļoti atbalstījusi manā vārdā nosauktā šķēpmešanas kausa izcīņas
norisi – nākamgad kausam apritēs
25 gadi, un arī jubilejas gadā tas
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«Kamēr vari, tikmēr dari!»
AUSMA SPALVIŅA,
TAUTAS DAIĻAMATU
MEISTARE:

«Lai neviens nevainīgs
cilvēks netiktu notiesāts»
«Goda zīme» par
aktīvu sabiedrisko
darbību un taisnīguma stiprināšanu Jelgavas
pilsētā.

Man patīk tas, ka, daloties savā
pieredzē, gūstu atgriezenisko
saikni. Piemēram, reiz vadīju
meistarklasi studentiem Rēzeknē,
bet pēc mēneša pilsētvidē parādījās šo jauniešu veidotie dekori
astoņmetrīgu puzuru veidolā.
Savukārt vērienīgākais puzurs,
ko pati esmu darinājusi, veidots no
1800 kristāliem. Esmu veidojusi
puzuru arī Latvijas vēstniecībai
Dānijā un vadījusi meistarklasi
latviešiem Briselē. Puzurs kā
telpas dekors ir sastopams daudzās kultūrās, piemēram, Somijā

puzurus pārsvarā veido no metāla,
papīra, stikla, vien retos gadījumos
no salmiem, jo tas, viņuprāt, ir
ekskluzīvi. Tātad mēs Latvijā darinām tikai ekskluzīvus puzurus!
Šogad esmu piedalījusies astoņās
izstādēs un ar savu pašdarināto
tautastērpu ieguvusi 2. vietu Latviešu tautastērpu skatē, kas notika
Dziesmu un deju svētku laikā.
Mans dzinulis ir šāds – ja kādam
ar savām prasmēm esi vajadzīgs,
kamēr vari, tikmēr dari! Paldies
manai ģimenei un līdzcilvēkiem
par atbalstu un palīdzību!»

«Darbā lielākoties gūstu
pozitīvas emocijas»
OKSANA SLOBODJANA,
SIA «JELGAVAS PILSĒTAS
SLIMNĪCA» DZEMDĪBU
UN GINEKOLOĢIJAS
NODAĻAS VADĪTĀJA:

«Reiz kāds advokāts, pie kura
stažējos pēc studijām, man
teica – ja tavā advokāta karjerā
attaisno kaut vienu cilvēku, tu
ne velti strādā šajā profesijā.
Manā darba mūžā attaisnoti
aptuveni desmit cilvēki. Jau
kopš pirmās darba dienas cenšos strādāt tā, lai netiktu notiesāts neviens nevainīgs cilvēks,
tādēļ uz darbu dodos ar apziņu
pildīt savus pienākumus godīgi
un iedziļināties katrā lietā, kas
pie manis nonākusi. Jelgavā
strādāju kopš 1971. gada –
strādāt sāku gadu pēc Latvijas
Universitātes absolvēšanas,
jo viens no pasniedzējiem pie-

dāvāja man šo iespēju – toreiz
tas negadījās bieži. Darbs nav
viegls, jo regulāri nākas sastapties ar cilvēkiem, kas ir atstumti
no dzīves. Šādās situācijās nav
viegli uzsākt komunikāciju, bet
ir liels gandarījums, ja izdodas
atrast kopīgu valodu. Ar savu
darbu es vēlos palīdzēt cilvēkiem gūt secinājumus, lai viņi
vairs nekad nevēlētos paveikt
noziegumu. Ir patīkami, ejot
pa ielu, sastapt cilvēku, kurš

pienāk un pasakās par to, ka
esmu palīdzējis viņam uzsākt
jaunu dzīvi. Gribētu mums
visiem novēlēt būt daudz vienotākiem, pozitīvākiem un
cilvēciskākiem. Mēs varam būt
gandarīti par to, kāda šodien
ir mūsu pilsēta – kopš septiņdesmitajiem gadiem Jelgava ir
ļoti mainījusies, tā ir skaista un
sakopta. Mēs pie tā jau esam
pieraduši, bet tā tas nav bijis
vienmēr.»

«Es patiesi lepojos ar
Jelgavas 4. vidusskolu»
SANITA BALTIŅA,
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS
SKOLOTĀJA:
«Goda raksts» par
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un patriotisma
audzināšanā Jelgavā.

«Goda raksts» par
augstu profesionālo meistarību
un ieguldījumu
Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju veselības aprūpē.
«Pēc dabas esmu ļoti enerģiska un nevaru iedomāties,
kā tas būtu, ja, no rīta pieceļoties, neietu uz darbu. Kaut
gan esmu pūce un agros rītos
man ir grūti samobilizēties,
brīdī, kad ierodos darbā, man
apkārt sākas kustība, un viss
atkal notiek! Man ir paveicies,
jo savā darbā lielākoties gūstu
pozitīvas emocijas – man ir
liels prieks redzēt jauno māmiņu ar bērniņu uz rokām un
apzināties, ka esmu palīdzējusi
kādai sievietei, veicot sarežģītu operāciju. Taču uzskatu,
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ILMĀRS CĪRULIS,
ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS:

«Goda zīme» par latviešu tautas tradīciju
saglabāšanu, Jelgavas kultūras dzīves
bagātināšanu un
aktīvu radošo darbību.
«Puzuri ir mana mīlestība, lakati – aizraušanās, bet arheoloģiskā
tautas tērpa pētīšana – vēlme
izzināt mūsu pagātni. Ja kādam
ir interese par senām lietām, es
ar prieku nododu savas zināšanas
un prasmes tālāk, lai nākamajām
paaudzēm nav jāsaka: «Mums
reiz bija.» Domāju, mēs esam
laimīga tauta, jo esam spējuši
saglabāt savas tautas tradīcijas.
Sākotnēji puzurus darināju kā
dāvanu Ziemassvētkos, bet apliecinājumu tam, ka prasme veidot
puzuru ir īstena vērtība, reiz guvu
Norvēģijā, kur mūsu puzuri tika
augstu novērtēti. Tad arī sākās
dažādi pasūtījumi, meistarklases.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ka daudz kas ir atkarīgs no
kolektīva – ir ļoti būtiski spēt
saprast vienam otru, palīdzēt,
sniegt pārliecību, ka visu var
izrunāt, un manā darba vidē ir
tieši šādi cilvēki. Patiesi esmu
pārsteigta un pateicīga, ka saņemu apbalvojumu valstij tik
nozīmīgā gadā. Mana dzimtene
ir Ukraina – tur ir mani vecāki, radi, bet Latvija ir manas
mājas un ģimene. Uz Jelgavu
atbraucu 1987. gadā – tad uzsāku darbu poliklīnikā, vēlāk
Jelgavas slimnīcā, kur strādāju

līdz pat šim brīdim. Man patīk
stabilitāte, tādēļ nelabprāt
mainu dzīves un darbavietu.
Tāpat man patīk atrasties
dabā. Neesmu ronis, bet cenšos
iespēju robežās peldēties, līdz
ūdenstilpnes aizsalst. Tas gan
vairo labsajūtu, gan arī palīdz
cīnīties ar muguras problēmām. Es ikvienam novēlu veselību un labklājību – lai tie, kuri
ir aizbraukuši, atgriežas un lai
viņu bērni dzimst šeit, Latvijā!
Vēlu, lai katram ir darbs, mājas
un ģimene, kur viņu gaida!»

«Tas ir patiesi skaisti, ka tieši
valsts simtgadē saņemu «Goda
rakstu» par patriotisma audzināšanu. Ojārs Vācietis ir teicis – tu
esi Latvija –, un arī es uzskatu,
ka patriotisms ir dzīvesveids. Tā
nav tikai reize gadā, kad valsts
svētkos veidojam ugunszīmes un
pulcējamies svētku uguņošanā –
patriotisms ar mums ir ikdienā.
Es patiesi lepojos ar Jelgavas
4. vidusskolu! Pirms vairākiem
gadiem Skolēnu dziesmu un
deju svētku organizatore Agra
Bērziņa man teica, ka, dodoties
uz mūsu skolu, viņai vienmēr ir
sajūta, ka šeit viņa gūs ko kvalitatīvu. Un man ir bijis tas lepnums un gods kopā ar skolēniem

piedalīties daudzos Dziesmu un
deju svētkos, esot klātesošai visās
meiteņu kora «Spīgo» uzvarās.
Savukārt simtgades Dziesmu
un deju svētki bija īpaši ar to,
kā jaunieši nesa tautastērpus,
ar kādu atdevi viņi dziedāja un
dejoja. Vēlos teikt paldies manas
paaudzes pedagogiem, ka esam
spējuši šodienas jauniešiem parādīt, kāda vērtība ir mūsu Dziesmu un deju svētki. Latvijā ir tik
daudz foršu jauniešu, kuriem
šodien ir daudz vairāk iespēju
nekā manai paaudzei, un viņi

prot tās izmantot. Tāpat man ir
prieks par Jelgavu – pēdējo gadu
laikā šeit ir radīta brīnišķīga vide,
pilsētā notiek daudz kultūras
pasākumu, tostarp nozīmīgi
starptautiski notikumi. Jelgava
ir pilsēta izaugsmei – to es esmu
piedzīvojusi uz savas ādas, jo šeit
var izaugt kā profesionāli, tā personiski. Esmu pateicīga, ka man
ir tā laime strādāt Jelgavas 4.
vidusskolā, kur valda radošs gars
un pulcējas jaunieši, kuros mīt šī
nozīmīgā apziņa – tu esi skola, tu
esi Jelgava, tu esi Latvija.»

pieciešamības skraidīt apkārt un
meklēt ko citu, es vienkārši darīju
savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Atminos – apstākļi sakrita tā,
ka sāku strādāt jau skolas laikā.
Sākotnēji «Jelgavas ūdenī» biju
uzskaitvede – rēķināju algas, izrakstīju rēķinus un nogādāju tos uz
dažādām iestādēm. Mana pirmā
alga bija 52 rubļi un 50 kapeikas.
Savukārt 1970. gadā sāku strādāt
par Abonentu daļas meistari,
un varu teikt, ka šo gadu gaitā

esmu izaudzinājusi daudz jauno
speciālistu – tostarp arī šī brīža
Abonentu daļas vadītāju Rutu Jēkabsoni. Mēs kolektīvā apmācījām
un sagatavojām darbam jaunos
censoņus. Arī šodien es novēlu
jauniešiem izturību – nepadoties
grūtībām un cīnīties pret visiem
vējiem!»

«Man prieku sagādā visi
«Reti gadās tādi eksemplāri»
manis radītie objekti Jelgavā»
MODRIS LIEPA,
ARHITEKTS:
«Goda raksts» par
augstu profesionālo meistarību
un ieguldījumu
Jelgavas pilsētvidē.
«Esmu dzimis un audzis
Jelgavā, pavadot šeit 25 mūža
gadus, un Jelgavu joprojām
uzskatu par savu pilsētu, tādēļ
man rūp, kas šeit notiek, kā pilsēta izskatās. Ikvienā projektā
nozīmīgākais ir saprast, kādam
mērķis tas paredzēts, domājot
par cilvēku, tādēļ primārais nav
izskats, bet tas, lai cilvēks šajā
ēkā labi justos, lai tā viņam netraucētu. Kaut kas ļoti moderns
var ātri iziet no modes, tādēļ,
manuprāt, ir būtiski atrast
vērtības, kas būs nozīmīgas
ilgtermiņā. Varu teikt, ka man

prieku sagādā visi objekti, pie
kuriem esmu strādājis Jelgavā
– ir grūti izcelt vienu, jo visos
ielikts kaut kas sirdij tuvs. Mani
projekti ir «Silvas» tējas namiņa
jaunbūve Pasta salā, Jelgavas
pils aulas un foajē rekonstruk-

cija un interjera izveide,
Jelgavas muzeja jumta
seguma nomaiņa un
daudzi citi. Atminos,
ka pirms aptuveni 20,
25 gadiem, kad sāku
strādāt pie pirmā projekta Jelgavā, iebraucot
pilsētā no Rīgas, skats
bija diezgan skumjš,
tāpēc šodien man ir liels
prieks redzēt, kā Jelgava
pamazām top skaistāka. Driksas un Lielupes
krastmalas, Pasta sala,
pils, ceļi, renovētās mājas – ar Jelgavu varam
lepoties. Īpaši mani
iepriecina rekreācijas
zona pie Lielupes, jo cilvēki turp
dodas atpūsties, pastaigāties.
Agrāk Jelgavā nebija tādas
vietas, bet domāju, ka šodien tā
ir tieši šī zona pie upēm, un, manuprāt, tas ir pareizs virziens,
kurā pilsēta dodas.»

IRĒNA ČIVŽELE, BIJUSĪ
SIA «JELGAVAS ŪDENS»
DARBINIECE:
«Goda raksts» par
mūža ieguldījumu
un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības nozares
attīstībā.

««Jelgavas ūdens» ir mana
vienīgā darbavieta – uzņēmumā
strādāju 50 gadus, un pietrūka
tieši viens mēnesis līdz 51. gadam.
Pērn, svinot manus 50 darba gadus, vadība teica, ka reti gadoties
tādi eksemplāri, kas tik ilgi var nostrādāt vienā darbavietā. Protams,
ir bijuši labi un slikti laiki, bet
esmu izturējusi dažādus pārmaiņu vējus. Bija jau arī aicinājumi doties strādāt citviet, bet, kur tad tu
skriesi, nezinot, vai tur būs labāk?
«Jelgavas ūdenī» mums bija labs
un draudzīgs kolektīvs, atsaucīga
vadība – būtībā man nebija ne-

Sagatavoja Jana Bahmane,
foto Ivars Veiliņš,
no personīgā arhīva.
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Var pieteikties dalībai
jauniešu forumā
 Jana Bahmane

«Šoreiz forumā pievērsīsim uzmanību piecām
jauniešiem svarīgām tēmām – atbalsts jauniešu iniciatīvai, izglītības
iespējas Jelgavā, brīvprātīgā darba iespējas
un vērtība, jauniešu
vajadzību izzināšana un
informācijas instrumenti,» norāda Jelgavas jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle. Forums
«Jaunieši var!» alternatīvajā bārā «Melno Cepurīšu Balerija» notiks
29. novembrī pulksten
15.30, bet pieteikties
tam interesenti aicināti
līdz 26. novembrim.
Uz kopīgu diskusiju pulcēsies
gan Jelgavas izglītības iestāžu
audzēkņi un jauniešu organizāciju pārstāvji, gan LLU studenti,
kā arī pilsētas pašvaldības un citi
sabiedrības pārstāvji, lai diskutētu

TĒMA

Jelgavā testēs
jaunu ceļa segumu

par jauniešiem aktuālām tēmām
un kopīgi meklētu risinājumus
vairākiem izaicinājumiem, ar ko
jaunieši saskaras savā ikdienā.
Foruma pirmajā daļā tiks sniegta videoinformācija par pagājušā
gada jauniešu foruma rezultātiem
un ideju realizāciju, pievēršot uzmanību konkrētām darbībām, kas
īstenotas situācijas pilnveidošanai.
Savukārt foruma praktiskajā daļā
jaunieši darba grupās stāstīs par
savu personīgo pieredzi jaunatnes
lietās Jelgavā, piedalīsies atklātā
sarunā ar uzrunātajām amatpersonām, uzdodot sev svarīgus un
aktuālus jautājumus, kā arī paudīs
dažādas idejas par jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanu.
Jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem pieteikties dalībai forumā
var līdz 26. novembrim pa e-pastu
jelena.grisle@dome.jelgava.lv
vai pa tālruni 63022724, norādot
vārdu, uzvārdu un pārstāvēto
organizāciju. Forumu organizē
Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar Jelgavas izglītības
pārvaldi un citām iestādēm.
 Ilze Knusle

Jelgavnieku saimi
papildina seši dvīņu pāri
Šonedēļ jelgavnieku
saimē uzņemti 135
mazie jelgavnieki, kuri
pasaulē nākuši laika
posmā no augusta vidus līdz oktobra nogalei – viņu vidū arī
seši dvīņu pāri. «Sievas
vecmāmiņai ir dvīnis,
tādēļ zinājām – pastāv
varbūtība, ka arī mēs
varam kļūt par dvīņu
vecākiem, taču īpaši pie tā nepiedomājām. Mums kā reiz padomā
bija divi meiteņu vārdi – Beāte un Lizete,» atklāj dvīņu meiteņu tētis
Kārlis (attēlā), papildinot, ka, viņaprāt, Jelgava ir laba vieta ģimenei.
Savukārt Lindas un Jurģa ģimenē pasaulē nākuši divi dēliņi – Rendijs
un Railijs. «Viņi ir mūsu pirmie bērniņi – un uzreiz divi! Domājam,
ka tā tam arī vajadzēja būt, un priecājamies, ka kopā dēliem būs
jautrāk,» stāsta jaunie vecāki. Viņi uz dzīvi Jelgavā no Līvāniem
pārcēlušies pirms desmit gadiem, un uzskata, ka Jelgava ir droša
pilsēta. «Vēlējāmies dēliem dot vārdus, kas ir viegli izrunājami
dažādās valodās un nav ļoti populāri. Tāpat piedomājām pie tā,
lai to skanējumā ir kas līdzīgs – Rendijs un Railijs,» norāda vecāki.
Ģimenes, pasniedzot karotīti ar pilsētas simboliku, sveica Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Jūs esat dāvājuši
sev, savai ģimenei, pilsētai un Latvijai mazu dzīvībiņu, kurai jāaug
mīlestībā, jāpieņemas gudrībā un spēkā. Lai šis laiks jūsu ģimenē
ir prieka un mīlestības pilns,» uzrunājot mazo jelgavnieku vecākus
un vecvecākus, sacīja A.Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš
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Apmēram 75 metrus
garā Zirgu ielas posmā no Tērvetes ielas
līdz Vīgriežu ielai ieklāts jauns, pēc vācu
tehnoloģijas ražots
segums, kas ir alternatīva grants segumam un paredzēts
zemas intensitātes
brauktuvēm. Tā lielākās priekšrocības
saistās ar faktu, ka uz
ceļa tik ātri neveidojas
bedres un tas neput,
līdz ar to samazinās
ceļa uzturēšanas izmaksas.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders stāsta, ka uzņēmums «Easy Pave», kurš
Latvijā izplata šo segumu,
piedāvājis veikt prezentāciju
– noklāt līdz 100 metrus garu
ielas posmu, lai realitātē varētu
pārliecināties par materiāla
«HanseGrand HG Mix» pozitīvajām īpašībām. Pašvaldība piedāvājusi vairākus ielu posmus,
un, izvērtējot ceļu stāvokli un

Foto: Ivars Veiliņš

Īsi
 25. novembrī Jelgavas pilsētas
kapsētās tradicionāli norisināsies
Mirušo piemiņas diena, informē
pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Piemiņas pasākums
Miera kapsētā sāksies pulksten 10.30,
Meža kapsētā – pulksten 12, Bērzu
kapsētā – pulksten 13.30, Zanderu
kapsētā – pulksten 15, savukārt Baložu
kapsētā piemiņas brīža sākums būs
pulksten 16.30. Mirušo piemiņas dienas
pasākumu norisi kapsētās nodrošinās
«Velis–A». Pasākumā piedalīsies: Vilnis
Auza, Māris Neilands un Aldis Barons
(ceremonijas vadītāji), Ginta Ozollapa
(flauta), Irēna Zaķīte un Jānis Kupčs
(vokāls), Inita Graudēvica un Andris
Jansons (taustiņinstrumenti), kā arī
Jelgavas Romas katoļu katedrāles
priesteris Jurijs Gorbačevskis.
 Jelgavas Latviešu biedrības (JLB)
biedru atskaites–vēlēšanu sapulce
notiks 2. decembrī pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē
(Akadēmijas ielā 26, Jelgavā), informē
JLB valde. Darba kārtība – ziņojumi
par JLB darbību atskaites periodā no
28.11.2015. līdz 02.12.2018., debates, JLB valdes un revīzijas komisijas
vēlēšanas.

SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr.40103758739)
nepieciešamos sagatavošanās
darbus, segumu izlemts ieklāt
Zirgu ielas posmā.
Pašvaldība sagatavoja Zirgu
ielas posmu, noņemot nomales
un uzlabojot ūdens novadi,
bet seguma ražotājs sedza visas izmaksas, kas saistītas ar
seguma piegādi un ieklāšanu.
Ieklāšanas tehnoloģija ir vienkārša – segums vispirms tiek
izlīdzināts apmēram četrus
centimetrus biezā slānī un pēc
tam noblietēts.
Šis segums pēc vācu tehnoloģijas tiek ražots Latvijā,
uzņēmumā «HanseGrand»,
no Vācijas eksportējot vienu
no sastāvdaļām. Produkta izplatītāja Latvijā «Easy Pave»
valdes priekšsēdētājs Artūrs
Zirnis skaidro, ka uzņēmums
nolēmis prezentāciju īstenot
tieši Jelgavā tāpēc, ka pilsētā
ir liels grantēto ielu īpatsvars,
un, prognozējot pašvaldības
vajadzības, šis risinājums te
varētu būt noderīgs. «Šim uzlabotā sastāva grants segumam ir vairāki plusi. Ja ir laba
ūdens novades sistēma, lietus
laikā uz ceļa neveidojas peļķes.
Tāpat tas neput, nelīp pie automašīnu riepām un kājām, ir
elastīgs, tāpēc ir viegli novērst

segumā radušos defektus. Tas
ir ekoloģiski tīrs produkts, un
ceļi ar šādu segumu ir vieglāk
un lētāk uzturami – tie nav
tik bieži jāgreiderē kā grants
ceļi, nav jāatputekļo,» stāsta
A.Zirnis, uzsverot, ka Baltijas
valstīs uz ceļiem šis segums
vēl netiek izmantots – Zirgu
ielas posms ir pirmais, kur tas
ieklāts. Runājot par šī seguma
izmaksām, A.Zirnis norāda,
ka tās ir lētākas nekā asfalta
segumam, tomēr atkarīgas no
izbūvējamā ceļa posma garuma.
Jāpiebilst, ka gada sākumā
Latvijas delegācija, kuras sastāvā bija arī mūsu pašvaldības
pārstāvji, viesojās Vācijā pie seguma ražotāja «HanseGrand»
mātes uzņēmuma un iepazinās
ar šī produkta īpašībām un izmantošanas iespējām. «Vācijā šī
veida materiāls ir izplatīts – tur
ik gadu aptuveni 2000 kilometru gari ceļi tiek pārklāti ar šādu
segumu. To izmanto gan uz
ielām, gan uz celiņiem parkos,
gan kapsētās un citur,» stāsta
I.Auders, kurš arī bija delegācijas sastāvā. Viņš papildina, ka
segumam ir iespējamas krāsu
variācijas, kas savukārt paver
jaunas iespējas pilsētplānošanā. «Tas ir pozitīvi, ka mums
būs iespēja pārliecināties, kā
šis materiāls kalpo praksē,
mūsu laikapstākļos,» piebilst
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs,
uzsverot, ka galvenais kritērijs,
kas mūs interesē – vai un kad
uz brauktuves veidosies bedres.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 366
ielas 270 kilometru garumā, no
kurām 123,68 kilometri jeb 46
procenti pārklātas ar asfaltbetona segumu, 137,53 kilometri jeb
51 procents – ar grants (šķembu) segumu, 2,91 kilometrs jeb 1
procents – grunts ceļi bez seguma, savukārt 5,24 kilometri jeb
2 procenti – ar bruģa segumu.

Godājamie topošo pirmklasnieku
vecāki un topošie pirmklasnieki!
Jelgavas 2. pamatskolā
1. decembrī pulksten 11 notiks
Atvērto durvju diena.
Organizēsim ekskursiju pa skolu, klātesošie varēs
iepazīties ar mācību programmām un uzzināt par
skolas turpmākās darbības virzieniem, piedalīties
interesantās meistardarbnīcās, kā arī noskaidrot
interešu izglītības piedāvājumu.
Šajā dienā uz jūsu jautājumiem atbildēs
skolotāji un skolas vadība.
Papildu informāciju var saņemt
pa tālruni 63021601 vai 63029612.
Jelgavas 2. pamatskolas vadība

pārtikas ražotnē aicina darbā

FASĒTĀJUS(-AS)/PAKOTĀJUS(-AS).
Darbs uz noteiktu periodu: 1 mēnesis.
Darba vieta atrodas Jelgavā.

Darba pienākumi:
• Pārtikas izstrādājumu fasēšana, iepakošana saskaņā ar noteikto darba uzdevumu.
Prasības:
• Derīga sanitārā grāmatiņa;
• Pozitīva attieksme pret darbu;
• Atbildības un precizitātes izjūta;
• Iespēja strādāt maiņās.
Uzņēmums piedāvā:
• Oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām
garantijām;
• Iespēju strādāt maiņās 8.00-20.00 vai
12.00-20.00;
• Iespējams apmaksāt transportu no Rīgas
uz Jelgavu (abos virzienos);
• Nodrošinātu ēdināšanu un darba apģērbu;
• Kolēģu atbalstu.
*Visi pakalpojumi ir bez maksas saskaņā ar LR likumdošanu.
*Licence darbiekārtošanas pakalpojumu
sniegšanai Nr.2/2018.

CV sūtīt pa e-pastu gatis@nuvalo.eu vai
zvanīt pa tālruni 25630097.
Lielākais Jelgavas kultūras pasākumu
organizators, Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» (reģ.Nr. 90001282471)
aicina savai komandai pievienoties

SPECIĀLISTU(-I)
TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS.

Galvenie pienākumi:
• Izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus
uz skatuves un āra pasākumos;
• Iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• Palīdzēt māksliniekiem skatuves un kultūras
nama noformēšanā;
• Piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• Darbs gan individuāli, gan komandā.
Prasības kandidātiem:
• Vidējā izglītība;
• Pieredze remontdarbos;
• Gatavība strādāt brīvdienās un svētku dienās;
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• Prasme patstāvīgi plānot darbu, izvirzot
prioritātes konkrētu darbību veikšanai;
• Uz sadarbību vērsta komunikācija;
• Stresa noturība.
Kontaktinformācija pieejama
pa e-pastu: kultura@kultura.jelgava.lv.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz
27.11.2018. uz norādīto e-pasta adresi.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās
atlases kārtas kandidātiem, kurus uz
pārrunām aicināsim telefoniski.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

Sacentīsies virves vilcēji

16. un 17. novembrī Jelgavas sporta
hallē notiks Latvijas valsts simtgadei
veltīts starptautisks turnīrs virves vilkšanā. Dalību tajā pieteikuši 10 klubi no 4
valstīm – Holandes, Polijas, Lietuvas un
Latvijas. Sacensībās piedalīsies arī virves
vilkšanas klubs «Ozoli», kas ar šo turnīru
svinēs savu 20. gadadienu. 16. novembrī
no pulksten 20 sacentīsies komandas
četri pret četri. Vīrieši startēs kategorijā
līdz 340 kg (komandas kopējais svars),
sievietes – līdz 260 kg. 17. novembrī
sacensības sāksies pulksten 10, un komandas startēs 8 cilvēku sastāvā piecās
grupās: jaunieši līdz 560 kg, sievietes
līdz 520 kg, mix (četri vīrieši un četras
sievietes) līdz 580 kg, vīrieši līdz 640 kg un
līdz 680 kg. Skatītājiem ieeja sacensībās
būs bez maksas.

Volejbolistiem brīvdienās –
divas mājas spēles

Nedēļas nogalē vīriešu volejbola komanda «Biolars/
Jelgava» aizvadīs
divas «Credit24»
meistarlīgas mājas spēles. Sākotnēji bija plānots, ka spēles notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā, tomēr tām ir mainīta
norises vieta. Kluba «Biolars/Jelgava»
menedžeris Andrejs Jamrovskis informē,
ka sestdien, 17. novembrī, spēle pret «Bigbank Tartu» tiks aizvadīta Ozolnieku Sporta
centrā – tās sākums gaidāms pulksten 20.
Savukārt svētdien, 18. novembrī, spēle pret
«TallTech» notiks Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a – tās sākums būs pulksten 14.
Skatītājiem ieeja uz spēlēm ir bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Izlase trenējas Jelgavā

Gatavojoties UEFA Nāciju līgas noslēdzošajām spēlēm izbraukumā pret Kazahstānu 15. novembrī un Andoru 19. novembrī, Latvijas futbola valstsvienība aizvadīja
treniņus FK «Jelgava» jaunajā bāzē Kārklu
ielā 6. «Jelgavu izvēlējāmies, izvērtējot
mākslīgā seguma laukumu kvalitāti un
infrastruktūru. Iepriekš Jelgavā jau bija
trenējušās U-19 un U-21 izlases, atzīstot,
ka komplekss atbilst izlases standartiem,»
norāda Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Viktors Sopirins. Gaidāmās spēles
notiks uz mākslīgā seguma, tāpēc izlase
tām gatavojās uz mākslīgā seguma.

Zelts un sudrabs
skvoša čempionātā

Nedēļas nogalē Rīgā «Pepsi» skvoša centrā
aizvadīts 16. Latvijas čempionāts skvošā,
kurā piedalījās arī 11 sportisti no Jelgavas.
Margita Bite izcīnīja uzvaru sieviešu amatieru W2 grupā, bet Baiba Lulle – sudraba
godalgu sieviešu konkurencē, finālā
piekāpjoties nu jau deviņkārtējai Latvijas
čempionei un vienīgajai Latvijas profesionālajai skvoša spēlētājai Inetai Mackevičai,
kura dzīvo un trenējas Vācijā. Bronzas
medaļu sieviešu grupā izcīnīja pagājušā
gada sudraba medaļniece Liene Rieba,
pārspējot jelgavnieci, Latvijas junioru čempioni Elīzu Dombrovsku, kura ierindojās 4.
vietā. Savukārt amatieru W2 grupā uzreiz
aiz pjedestāla palika Jelgavas juniore Laura
Badūne. Čempionātā piedalījās 56 vīrieši
un 22 sievietes.

Aizvadīta grūtākā sezona Virslīgā
 Ilze Knusle

FK «Jelgava» «SynotTip» Virslīgas čempionātu noslēdzis 6.
vietā. «Klubam sezonas laikā
izvirzītie uzdevumi mainījās.
Ja pirms sezonas mērķis bija
nodrošināt iespēju spēlēt
Eirokausos, tad vēlāk, līdz ar
manu atnākšanu, – saprast,
kādi ir komandas resursi un
kā tālāk strādāt, bet sezonas
izskaņā – izvairīties no pārspēlēm par vietu Virslīgā. Tas
mums izdevās, bet ar rezultātu apmierināts nav neviens,
lai gan tā ir objektīva šī brīža
situācija. Tagad ir jāturpina
darbs pie komandas izveides,
lai nākamsezon mēs varētu
īstenot labāku sniegumu,»
norāda kluba galvenais treneris Marians Pahars, kurš arī
nākamsezon trenēs Jelgavas
komandu.
Šogad čempionātā startēja astoņas
komandas, katrai aizvadot 28 spēles.
FK «Jelgava» izcīnīja sešas uzvaras, trīs
spēles nospēlēja neizšķirti, bet 19 spēlēs
piedzīvoja zaudējumu. Sezonas laikā
jelgavnieki guva 19 vārtus, bet ielaida 47.
Ar šādu statistiku komanda ierindojās 6.
vietā. Tāpat jāatgādina, ka pēc 10. kārtas
komanda piedzīvoja treneru maiņu – krievu speciālistu Raviļu Sabitovu nomainīja
bijušais Latvijas izlases spēlētājs un
treneris M.Pahars. «Kad es pievienojos
komandai, sastāvs jau bija nokomplektēts, to papildināja vien pāris spēlētāju.
Tobrīd mans galvenais uzdevums bija

Foto: Ivars Veiliņš
Aizvadītā sezona īpaša ir Jelgavas Jaunatnes futbola akadēmijas audzēknim
Ivo Minkevičam (centrā) – 19 gadus vecais futbolists izcīnīja vietu FK «Jelgava»
pamatsastāvā. «Es nevaru teikt, ka ar savu sezonu esmu apmierināts, jo komandas sniegums nebija pārāk labs, tomēr tā man ir nozīmīga,» tā I.Minkevičs,
kura pārstāvētā komanda Virslīgas čempionātu noslēdza 6. vietā.
saprast, kas tie ir par puišiem, ko viņi var
parādīt laukumā, kā strādāsim tālāk,»
atzīst treneris. Viņš papildina: «Visu
cieņu arī kluba vadībai, kas uz situāciju
raugās reālistiski un dāvā iespēju strādāt,
neveicot spiedienu.»
Kluba direktors Sergejs Golubevs
aizvadīto sezonu nodēvējis par grūtāko
Jelgavas sezonu visu astoņu gadu laikā,
ko komanda spēlē Virslīgā. «Mums šosezon nepalīdzēja arī veiksme. Piemēram,
sezonas sākumā mums bija spēles pret
spēcīgākajiem pretiniekiem, un piedzīvotie zaudējumi iedragāja spēlētāju pārliecību. Arī Latvijas kausa izcīņā mums pretī
stājās cita Virslīgas komanda, turpretī

pārējiem pretinieki bija no zemākām līgām. Tomēr rokas nolaist nevar, un jau
kādu laiku strādājam pie tā, lai uzlabotu
komandas sniegumu un, cerams, arī rezultātu nākamsezon,» atklāj S.Golubevs,
informējot, ka apmēram puse spēlētāju
paliks komandā arī nākamajā sezonā.
Komandas sniegumu šosezon ietekmēja gan fakts, ka tā tika izveidota praktiski
no jauna, gan spēlētāju gūtās traumas.
Jāatzīst, ka īpaša šī sezona bija Jelgavas
Jaunatnes futbola akadēmijas audzēknim
Ivo Minkevičam, kurš izcīnījis sev vietu
komandas pamatsastāvā. «Jā, Ivo ir vietējais puisis, bet tas viņam nekāda veida
privilēģijas nepiešķir. Kad es pievienojos

komandai, Ivo nebija gatavs spēlēt šādā
līmenī, tomēr viņš ir talantīgs un mēneša laikā tā progresēja, ka izcīnīja vietu
sastāvā,» stāsta treneris, norādot, ka Ivo
ir pareizā attieksme pret darbu un futbolu. Ivo šosezon piedalījās 19 spēlēs, no
kurām 15 laukumā izgāja sākumsastāvā.
Tāpat futbolists guva ievērību ar vieniem
gūtiem vārtiem – spēlē pret «Valmiera
Glass/ViA» – un vairākām dzeltenajām
kartītēm. «Manas stiprās puses ir tālās
piespēles, spēle ar galvu un divcīņas. Tajās
es spēlēju diezgan asi, tāpēc arī krājas
dzeltenās kartītes – bet es kā aizsargs
nevaru aiziet no situācijas kā zaudētājs, tā
vai citādāk man bumba pretiniekam ir jāatņem,» saka Ivo. Viņš futbolā trenējas no
7 gadu vecuma, respektīvi, jau 12 gadus,
un ir spēlējis U-16, U-18 un U-19 Latvijas
jauniešu izlasēs. Nākamsezon Ivo paliks
Jelgavas komandā un centīsies sasniegt
gan komandas, gan savus individuālos
mērķus. «Nākamās sezonas mērķis man
ir panākt to, lai mani izsauc uz U-21 izlasi.
Tas būs iespējams, ja turpināšu strādāt ar
lielu pašatdevi un attīstīšu prasmi labāk
novērtēt situāciju laukumā,» norāda
jaunietis.
Sezonas pēdējo spēli FK «Jelgava»
aizvadīja 10. novembrī, izbraukumā ar
0:1 piekāpjoties pastarīšiem «Valmiera
Glass/ViA». Futbolisti aizvadījuši pēdējo
treniņu, tikušies komandas pusdienās
un tagad devušies atvaļinājumā. Plānots,
ka treniņi tiks atsākti pirms Ziemassvētkiem. «Šobrīd vēl nekas nav zināms par
jauno sezonu – ne Virslīgas komandu
skaits, ne spēļu skaits, ne Ziemas kausa
liktenis, bet mēs vienalga gatavosimies,
jo čempionāts taču būs un mēs tajā startēsim,» rezumē S.Golubevs.

Pasaules čempionātā – 5. vieta
 Ilze Knusle

Kalvja Kalniņa
pēdējo gadu
sportiskie
sasniegumi

Madridē, Spānijā, norisinājās
pasaules čempionāts karatē,
kurā jelgavnieks Kalvis Kalniņš, neraugoties uz čempionā sākumā gūtu plaukstas
traumu, izcīnījis 5. vietu svara
kategorijā līdz 60 kilogramiem.
Kalvis dalību čempionātā sāka 7. novembrī. «Kalvim čempionāts iesākās ar
satraukumu, jo izložu sistēma kļūdaini
uzrādīja, ka viņš pēc svara kontroles ir
diskvalificēts. Patiesībā tika diskvalificēta Latvijas sportiste svara kategorijā
līdz 61 kilogramam, bet kļūdas dēļ tika
norādīts, ka tas ir Kalvis,» stāsta Latvijas izlases treneris Rolands Družoks,
piebilstot, ka šis pārpratums radīja lieku
stresu. Neskatoties uz to, pirmos trīs
pretiniekus Kalvis uzveica – turklāt par
spīti tam, ka trešajā cīņā pret Taizemes
karatistu viņš guva vadošās rokas, ar
kuru izcīna apmēram 90 procentu savu
punktu, traumu – un iekļuva ceturtdaļfinālā. Tajā jelgavnieks tikās ar Japānas
sportistu Naoto Sago, kuram piekāpās
ar rezultātu 4:6. Treneris norāda, ka šī
bija visemocionālākā cīņa šajā svara ka-

• 2018. gadā – 5. vieta
pasaules čempionātā.
• 2018. gadā – bronza
Eiropas čempionātā.
• 2017. gadā – Eiropas
čempions.
• 2016. gadā – 5. vieta
Eiropas čempionātā.

Foto: no
K.Kalniņa
arhīva
tegorijā, un, viņaprāt, vērtējot abu karatistu sniegumu, viņiem vajadzēja tikties
čempionāta finālā. Šoreiz finālā iekļuva
tikai Japānas sportists, bet Kalvim līdz
ar to radās iespēja startēt gandarījuma
turnīrā, kurā viņš pārliecinoši ar 2:0 uzveica Āzijas čempionu Ardiansju Rifkiju

Pirms pasaules
čempionāta Jelgavas karatists Kalvis
Kalniņš pasaules
reitingā svara
kategorijā līdz 60
kilogramiem bija
astotais, bet izcīnītā 5. vieta viņam
ļaus pakāpties
augstāk.
Arrosjīdu no Indonēzijas un nodrošināja
sev cīņu par bronzu. Tajā Kalvis tikās ar
Kazahstānas karatistu Darhanu Asadilovu, kuram piekāpās ar rezultātu 4:5.
Treneris gan uzskata, ka Kalvim bija
iespējas izcīnīt bronzas medaļu. «Kalvis,
par spīti traumai, cīnījās godam, bet

mazliet pietrūka veiksmes. Viens no
izšķirošajiem momentiem šajā cīņā bija
Kalvja sitiens pretiniekam pa galvu – pēc
tiesnešu domām, tas tika izpildīts par
spēcīgu, tāpēc viņi piešķīra nevis punktu,
bet piezīmi,» vērtē R.Družoks.
Pats Kalvis ar rezultātu ir apmierināts
un uzskata, ka 5. vieta pasaules čempionātā ir augsts panākums – viņa svara kategorijā startēja 87 atlēti, no kuriem katrs
savā valstī šobrīd ir labākais karatists.
«Pasaules čempionāts notiek reizi divos
gados. 2010. gadā pieaugušo konkurencē
es izcīnīju bronzu, bet nākamie čempionāti nebija veiksmīgi – izkritu pirmajā
otrajā kārtā. Līdz ar to šī gada rezultāts
ir ļoti labs – turklāt no pasaules reitinga
pirmā astotnieka tikai trīs sportisti, mani
ieskaitot, šajā čempionātā parādīja labu
sniegumu un iekļuva labāko sešiniekā,»
vērtē sportists.
Šobrīd Kalvim galvenais ir izārstēt savainoto roku, jo plānots spraigs sacensību
grafiks. «Kalvja mērķis ir startēt Tokijas
olimpiskajās spēlēs 2020. gadā, tāpēc
katrs reitinga punkts ir ļoti svarīgs,»
norāda treneris. Kalvim paredzētas sacensības katru mēnesi, bet nākamā gada
pirmajā pusē svarīgākie starti gaidāmi
Eiropas čempionātā marta mēnesī un
kvalifikācija Eiropas spēlēm jūnijā.

5

Sporta pasākumi
16. novembrī pulksten 18 – Latvijas
valsts simtgadei veltīts svētku skrējiens
«Izskrien Latviju Jelgavā» (pulcēšanās –
pie Jelgavas sporta halles).
19. novembrī pulksten 11 – Latvijas
valsts simtgadei veltīts turnīrs šahā (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
21. un 22. novembrī pulksten 14 –
Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde
basketbolā 2005.–2006. g. dz. (Jelgavas
sporta hallē).
21. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts: HK
«Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (ledus hallē).
24. novembrī pulksten 10.30 – Jelgavas pilsētas 2018. gada kausa izcīņa
basketbolā (Jelgavas sporta hallē).

NODARBĪBA PAR FIZISKO
AKTIVITĀŠU NOZĪMI

pensijas vecuma personām
un pilngadīgām personām ar invaliditāti
Norises vieta:
DOBELES IELA 62A, JELGAVA.
Norises laiks:
30. NOVEMBRIS PULKSTEN 12.
PROGRAMMĀ:
• Saruna ar fizioterapeitu par vingrošanu
veselības uzlabošanas nolūkos;
• Vingrojumi dažādām muskuļu
grupām (vingrosim visi kopā).
Pieteikšanās, zvanot pa tālruni
63024428, 29705003.
PASĀKUMS IR PIEEJAMS BEZ MAKSAS
*pasākums var tikt fotografēts.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Medmāsa. Varu palīdzēt veciem cilvēkiem.
T.28236557.

Dažādi
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Mācos mācīties» uzņem bērnus vecumā no 1,5
līdz 3 gadiem. Pieteikšanās: www.barbo.lv.
16. novembrī no pulksten 9 līdz 15 «Jelgavas Lielā aptieka» telpās Uzvaras ielā 3 bezmaksas pasākuma «Urīna nesaturēšanas
problēmas sievietēm un vīriešiem» ietvaros
visi interesenti saņems bezmaksas produktu paraugus. Laipni esat gaidīti aptiekā!

Līdzjūtības
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilvai Liepai,
vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K.Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei Tiltiņai, tēti mūžībā pavadot.
PII «Pasaciņa» kolektīvs
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc Tevis sauks.
Izsakām līdzjūtību skolotājai
Dacei Višņauskai, tēvu aizsaulē pavadot.
PII «Kamolītis» kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
VĒRA ŅIKITINA (1924. g.)
OLGA ZUBČENKO (1930. g.)
LONIJA BRŪVERE (1934. g.)
LUDMILA ĻEVČENKO (1935. g.)
PALADIJS ŅECVETNIJS (1936. g.)
ANDRIS LEINERTS (1939. g.)
VALENTINA ULANOVA(1949. g.).
Izvadīšana 15.11. plkst.11 Bērzu kapsētā.
JĀNIS ČUBA (1939. g.).
Izvadīšana 15.11. plkst.13 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. novembris
LTV1
5.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā.* 9.sērija.
6.30  Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma. 2008.g.
7.40  Ķēniņš Strazdubārda. Vācijas pasaku filma. 2014.g.
8.50 Zelta zirgs. Latvijas animācijas filma. 2014.g.
10.20 Ķepa uz sirds.*
10.50 Koncerts «Dod, Dieviņi!».*
12.50 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa.*
13.20 Gūtenmorgens un Vienciems. Latvijas spēlfilma.
14.20 Mans draugs - nenopietns cilvēks.
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
16.10 TV PIRMIZRĀDE. Cilvēka bērns. Atjaunotā versija.
Studijas «Trīs» ģimenes filma. 1991.g.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Mīlestības vārdā. 18+. Nākamās simtgades pirmais
koncerts laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Rozenštrauha gadsimts. Eduarda Rozenštrauha jubilejas dižkoncerts.*
0.00 Nameja gredzens. Latvijas vēsturiska drāma. 2018.g.

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.11 Ātrāk, Minhauzen, ātrāk! Animācijas filma.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls.
8.35 Latvijas sirdsdziesma.*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 323. un 324.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
11.50  Patiesais skūpsts. ASV melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.25  Klausi savai sirdij! Kanādas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
15.00  Mīlestība un futbols. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
16.35  Dārsija kungs un Elizabete. Romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
18.10 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 TV PIRMIZRĀDE. Manas saknes ir stipras. Dokumentāla filma.
19.55 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
20.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
21.50  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.35 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Spānijas. 1.posms.*
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.30 Atklāj Latviju!
8.50 Vēstījums rakstos. Koncerts.
10.45 Puika. Rīgas kinostudijas ģimenes filma.
12.30 Ezera sonāte. Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
14.25 Rokopera «Lāčplēsis». 2018.g.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 15.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 109.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Neiespējamais ir iespējams. Dokumentāla filma.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 LNT ziņu «Top 10».*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 109.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 Kāzu plānotāja Roza 4. Vācijas melodrāma. 2016.g.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
6.10 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 14.sērija.
6.40 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.40 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
8.05 Briesmonīte Mollija. Animācijas filma.
9.30 Smurfi 2. ASV animācijas filma. 2013.g.
11.35 Vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Ģimenes komēdija. 2017.g.
13.35 TV PIRMIZRĀDE. Suņa dzīves jēga.
ASV piedzīvojumu komēdija. 2017.g.
15.35 Skudrcilvēks. ASV spraiga sižeta filma. 2015.g.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 105.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Betmens pret Supermenu. Taisnības
rītausma. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2016.g.
0.05 Nekā personīga.*
1.15 Sveika, Rīga!
1.50 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 49.–52.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 20. novembris
LTV1
5.00 Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 10.sērija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2765.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 44.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45  Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Gavilējiet debesis! Rihards Dubra. Dokumentāla filma.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 304. un 305.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 43.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2765.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 34.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.

22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Kristīne Briede.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Projekts «Pārcelšanās».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.25 Mīlestības vārdā. 18+. Nākamās simtgades pirmais
koncerts laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.*
1.10 Atslēgas (ar subt.).*
1.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Ruksīša ceļojums. Animācijas filma.
6.43 Sārtulis. Animācijas filma.
7.00 Zīļuks. Animācijas filma.
7.10 Meža sargi. Animācijas filma.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00  Planēta Zeme. Aizkulises. Dokumentāla filma.
9.00 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
9.30 Deviņdesmitie.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 325. un 326.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Dokumentāls seriāls. 7.sērija (krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss. Raidījums.*
20.05  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
22.05  Patiesais skūpsts. ASV melodrāma. 2015.g.
23.45 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Portugāles. 2.posms.*
1.45 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 29.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 139.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 70.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Dakteris un trīs sievietes. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 1.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 16.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 110.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Vēlais ziediņš. ASV romantiska drāma. 2016.g.
23.10 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 18.sērija.
0.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.55 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.20 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 110.sērija.
2.05 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 12.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 15.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 12.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 7. un 8.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 104. un 105.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 106.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
22.00 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 1.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 19.sērija.
0.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 105. un 106.sērija.
1.10 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 53.–56.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Trešdiena, 21. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Olaine – Jaunolaine.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2766.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 45.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.55 Laimas maize. Dokumentāla filma.
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 43. un 44.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 306. un 307.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 44.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2766.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 35.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Zolitūdes traģēdija. Piecus gadus pēc. Diskusija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.35 Latvijas kods. Projekts «Pārcelšanās». Dokumentāla filma.
0.10 Kas mēs esam? Dokumentāls raidījums.*

TV PROGRAMMA
0.30 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 3.sērija.
1.25 Meistara slepenā dzīve. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 327. un 328.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: meistarklase. Kulinārijas šovs.
(krievu val., ar subt.).
15.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Beļģijas. 3.posms.*
1.00 Futbola algoritms.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 30.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 140.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 1.sērija.
11.40 Vēlais ziediņš. ASV romantiska drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 2.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 17.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 111.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Zebra 2.
21.30 Baiga vasara. Latvijas vēsturiska drāma. 2000.g.
23.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 111.sērija.
0.45 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 11.sērija.
1.30 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 30.sērija.
2.15 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 1.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 16.sērija.
6.20 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 7. un 8.sērija.
8.50 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 13.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 9. un 10.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 105. un 106.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 107.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
23.35 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.30 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 1.sērija.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 107.sērija.
2.00 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 57., 58. un 59.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 22. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Olaine. Rūpnīcu un Zemgales iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2767.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 46.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.55 Meistara slepenā dzīve. Dokumentāla filma.
11.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 308. un 309.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 45.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2767.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 36.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Laimas maize. Dokumentāla filma.
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 12.sērija.
0.45 Zolitūdes traģēdija. Piecus gadus pēc. Diskusija.*

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

LTV7
5.00 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Skudrulauva. Animācijas filma.
6.42 Resgalības. Animācijas filma.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa (ar subtitriem).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 329. un 330.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.00  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.00 Zolitūdes traģēdija. Piecus gadus pēc.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
22.10 Vienīgā fotogrāfija. Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
23.10 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Rīgas posms. Fināli.*
1.15 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 31.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 141.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 2.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Veca mīlestība nerūs. Melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 3.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 18.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 112.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 11.sērija.
22.20 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 7.sērija.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 112.sērija.
1.45 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 17.sērija.
6.20 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 9. un 10.sērija.
8.50 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 14.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 9.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 11. un 12.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 106. un 107.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 10.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 108.sērija.
21.00 Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža. Romantiska komēdija.
23.10 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.10 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.05 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 108.sērija.
1.40 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 60., 61. un 62.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Piektdiena, 23. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Jūrmala. Vikingu un Tīklu iela Buļļos.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2768.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 47.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Dzīvības loks. Maigie milži. Dokumentāla filma.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 310. un 311.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 46.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2768.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Spēlmaņu nakts 2018.
0.05 Latvijas sirdsdziesma.*
1.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
3.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 3.sērija.
4.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Vilcāne.

LTV7
5.00 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa (ar subtitriem).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*

9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 331. un 332.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.25 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Salome. Dokumentālu filmu cikls.
21.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.30  Gaišā dienas laikā. Spraiga sižeta filma (ar subt.). 2012.g.
0.15 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no ASV.*
2.15  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 4.sērija.
3.15 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
4.10 Aculiecinieks.*
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 32.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 142.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 3.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība. Melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 Labā ragana. ASV seriāls. 4.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 19.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 113.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 3. un 4.sērija.
23.20 Graustu miljonārs. Drāma. 2008.g.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 113.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 18.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 11. un 12.sērija.
8.50 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 15.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 10.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.55 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 13.–16.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 11.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
22.55 Es tevi mīlu, Beta Kūpere. Komēdija. 2009.g.
1.00 Zvaigžņotā balle. ASV romantiska drāma. 2016.g.
2.45 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 63. un 64.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 24. novembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
5.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Hannija un Nannija 2. Vācijas piedzīvojumu
filma ģimenei (ar subt.). 2012.g.
12.15 Divi vienā. Latvijas seriāls. 34., 35. un 36.sērija.
13.45 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
14.15 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
14.45 Klausītājs. Īsfilmu cikls.*
15.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Dabas brīnumi: izdzīvot ekstrēmos
apstākļos. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Abas malas. Multimediāla deju lielizrāde.
23.50  Gaišā dienas laikā. Spraiga sižeta filma (ar subt.). 2012.g.
1.35 Muzikālā banka 2014.*
4.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Pūznis 93».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris
11.20 Aculiecinieks.*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
13.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
14.00 Liksim grīdai putēt! Koncerts.*
16.10  Pa haskiju pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
17.10  Tās tik ir operas! Salome. Dokumentālu filmu cikls.
18.05  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Izcilības stāsti: neatlaidīgie. Dokumentālu filmu cikls.
21.00  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.45 Visas taisnības. I.Ziedoņa un R.Paula daiļrades koncerts.*
0.15 Manas saknes ir stipras. Dokumentāla filma.
0.50  Pa haskiju pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.50 Latvija man. Dokumentāla filma.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 273.–276.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.35 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.55 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
7.35 Tuč, tuč Rītiņš.
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 14.–18.sērija.
16.40 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 7.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 5.
Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2.
Turcijas seriāls. 27. un 28.sērija.
23.20 Merilinas Monro slepenā dzīve. ASV biogrāfiska filma. 1.sērija.
1.05 Graustu miljonārs. Drāma.
3.00 Rozamunde Pilčere. Dakteris un trīs sievietes.
Melodrāma. 2016.g.

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.55 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 Mērkaķošanās. Kanādas komēdija. 2016.g.
12.50 Zvaigžņotā balle. ASV romantiska drāma.
14.35 Prezidenta meita. Romantiska komēdija. 2004.g.
16.45 Vidusskolas mūzikls 3: izlaiduma gads.
ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Nejaukais es. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 Karakuģis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
0.05 Aukle pēc izsaukuma. ASV komiska melodrāma. 2009.g.
2.05 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 65.–68.sērija.

Svētdiena, 25. novembris
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. *
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.00  JAUNUMS. Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Mateja baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 38.sērija.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ēvalds Valters.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Andris Keišs.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  Rezerves līgavainis. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.19 Sporta ziņas. 20.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.40 Aculiecinieks.*
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Nezināmais kareivis.
Somijas drāma (ar subt.). 2017.g.
0.30 Ziemeļu karaliene – baltā pūce. Dokumentāla filma.
1.25  Dabas brīnumi: izdzīvot ekstrēmos apstākļos.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
2.25  Mīlestības dēļ. Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
4.05 Gavilējiet debesis! Rihards Dubra. Dokumentāla filma.
4.25 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Zemes stāsti (ar subt.)*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna.
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa (ar subtitriem).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 273.–276.sērija.
12.20  Hannija un Nannija 2. iedzīvojumu filma ģimenei. 2012.g.
14.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Dienvidāfrikas.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. Zelta gads. Dokumentāla filma.
17.35  Planēta Zeme 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.35  Izcilības stāsti: neatlaidīgie. Dokumentālu filmu cikls.
19.35 Izmeklētājs un jūra.
Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 9.sērija.
21.20  TV PIRMIZRĀDE. Rēgs bruņās.
ASV fantastikas filma. 2017.g.
23.25 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Dienvidāfrikas.*
1.25 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
2.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.00 Kūku čempions 6. Šovs. 1.sērija (krievu val., ar subt.).*
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2018. gada 22. novembrī pulksten 18
organizē ATVĒRTO DURVJU DIENU

2019./2020. m. g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

Infografiku
21. novembrī pl. 1715

veidošana

22. novembrī pl. 1730
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21. novembrī pl. 0915

Gudro vecāku skola

27. novembrī,
plkst. 17:30

Kā atpazīt bērna temperamentu un izvēlēties tam
atbilstošas audzināšanas metodes
Lektore: Gunita Kleinberga

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

SIA «Nordic Homes» (reģ.nr.40103336329)
aicina pievienoties savai komandai

BŪVSTRĀDNIEKUS(-CES).

Prasības:
• Kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Piedāvājam:
• Apmācības darba vietā;
• 8 stundu darba dienu;
• Savlaicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu atkarībā
no darba rezultātiem;
• Atalgojumu no 750 līdz 1850 EUR (bruto);
• Iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus tās.
Darba vieta: «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).
Tālrunis: 27888874 (Aleksandrs – rūpnīcas vadītājs).

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr. 40003576806)
aicina darbā pieredzējušu:

• MEHATRONIĶI;
• INSTRUMENTU ATSLĒDZNIEKU(-CI);
• CNC VIRPOTĀJU;
• CNC FRĒZĒTĀJU;
• METĀLA LĀZERGRIEŠANAS/LIEKŠANAS OPERATORU(-I).
Piedāvājam:
• Darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• Pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs darbdienās);
• Konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Draudzīgu kolektīvu;
• Atalgojumu no 1200 EUR.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Pieteikšanās: sūtīt CV, norādot vēlamo amatu,
pa e-pastu office@amateks.lv.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.45 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2014.g.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
7.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
12.50 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
13.50 Karamba! Humora raidījums.
14.25 Baiga vasara. Latvijas vēsturiska drāma. 2000.g.
16.30 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 5.
Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2.
Seriāls. 2016.g. 29. un 30.sērija.
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23.10 Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība. Vācijas melodrāma. 2014.g.
1.05 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.50 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.30 Rozamunde Pilčere. Veca mīlestība nerūs.
Melodrāma. 2013.g.

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.55 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
7.05 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Sapinušies. Animācijas seriāls.
8.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
13.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.30 Karakuģis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
17.05 Nejaukais es. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.20 Relikviju mednieki. ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
1.45 Šausmas Gobu ielā. ASV šausmu filma. 2010.g.
3.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

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

personības – fotostāstos

Mana dzimtene

Roberts Rube, 8 gadi

Lepnā Ventas rumba,
Kas pavasara saulē mirdz,
Sirmā Baltijas jūra,
Kas viļņos dziesmu dziedTā ir Kurzeme!
Auglīgie rudzu lauki,
Vējā, kas viļņojas,
Senās mūra pilis,
Ar ko šis novads dižojasTā ir Zemgale!
Klinšainie Gaujas krasti,
Kurus rudens miglas klāj,
Mūsu kalns Gaiziņš,
Kurš visiem sveicienus mājTā ir Vidzeme!
Zilo ezeru burvība,
Meži, kas novadu klāj,
Dievnamu smailie torņiTā ir Latgale!
VERNERS MARKUSS
BELOZEROVS,
Jelgavas 4. sākumskola, 5. klase

Pasākumi pilsētā
15. novembrī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
15. novembrī pulksten 15 – Latvijas simtgadei veltīts ekumēnisks dievkalpojums
un svētku koncerts ar Jelgavas katedrāles kora un čellistes Madaras Fogelmanes
dalību (Jelgavas katoļu katedrālē).
15. novembrī pulksten 20 – A.Mielava papildkoncerts «Augstu laimi Latvijai».
Biļešu cena – 17 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
17. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija, 2018).
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
17. novembrī pulksten 12 – receptes un izstrādājumu degustācija «Baudītprieks»!
Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienas nodarbība «Sapnis par
Latviju». Interjera dekora veidošana kopā ar amatu meistari Z.Beiteri-Šeļegovsku.
Dalības maksa – 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. novembrī pulksten 14 un 20 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija, 2018).
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 15 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija, 2018). Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 18 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija, 2018). Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
20. novembrī pulksten 17.30 – izglītojošu nodarbību cikls vecākiem «Pusaudžu
emocionālā audzināšana un veselība». Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29222737,
63082101 vai rakstot pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
20. novembrī pulksten 18 – koncerts par godu lasītājiem, kas Latvijas jubilejas
gadā izlasījuši 100 grāmatas. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
21. novembrī pulksten 15 – ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).
21. novembrī pulksten 19 – koncerts «... manai, tavai un mūsu brīvībai...». 1.daļa
– J.Ivanovs «Koncerts čellam un orķestrim», A.Maskats «Tango». 2. daļa – I.Kalniņš
«4. simfonija». Piedalās Jelgavas kamerorķestris un solisti Ē.Kiršfelds (čells), I.Āboliņa
(akordeons), B.Zviedre (balss). Koncertu vada L.Jakovļeva. Diriģents – A.Meri. Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

vairākas personības, ko viņa uzrunājusi,
bet nav paguvusi nofotografēt, tādēļ
«Šomēnes aprit divi gadi,
fotoprojekts tiks papildināts. «Jelgavā
kopš strādāju pie šī fotoproir tik daudz interesantu cilvēku, ka bija
jekta. Sākotnēji to biju iecegrūti katram gadam izraudzīties tikai
rējusi kā dāvanu Jelgavai un
vienu, tādēļ dažus valsts gadus pārstāv
Latvijai valsts simtgadē, taču
vairākas personības. Tāpat ir foto, kuros
šobrīd saprotu, ka patiesībā
esmu iemūžinājusi, piemēram, trīnītes,
tā ir dāvana man pašai – katrs
draudzenes, vīru un sievu, mūzikas
projekta gaitā sastaptais cilgrupu,» tā Dz.Žvagiņa. Viņa norāda, ka
vēks man ir iemācījis ko jaunu,
valsts dibināšanas gadā – 1918. – dzimumēs kopā esam smējušies,
šu cilvēku izdevies sastapt jau projekta
raudājuši, dziedājuši. Tā man
sākumā, taču katrā desmitgadē bijuši
ir liela vērtība,» atklāj projekgadi, kuriem nav bijis viegli piemeklēt
ta «Jelgavnieki 1918–2018»
personību. «Es līdz pēdējam brīdim neidejas autore Dzintra Žvaticēju, ka man izdosies atrast 1919. gadā
giņa, kura, sagaidot mūsu
dzimušu jelgavnieku. Zināju, ka Jelgavā
valsts simtgadi, fotostāstos
ir tikai viena sieviete – Leonīda Grosa –,
iemūžinājusi vairāk nekā simt
kas dzimusi šajā gadā. Visādi centos ar
jelgavnieku – katru kā simviņu satikties, līdz beidzot tas izdevās, un
bolu vienam Latvijas gadam.
pēc divām nedēļām viņa devās aizsaulē,»
Līdz 29. novembrim Jelgavas
tā Dz.Žvagiņa.
kultūras namā apskatāma
Projekta autore stāsta, ka cilvēki līdz
fotoprojekta izstāde.
viņai nonākuši dažādi – kādu bija ievērojusi viņa pati, kādu ieteica draugi, paziņas
Līdz šim kopumā pabeigti 120 fo- vai paši projekta dalībnieki. «Aptuveni
tostāsti, taču Dz.Žvagiņa atklāj, ka ir deviņdesmit procentus no cilvēkiem, ko

iemūžināju, satiku pirmoreiz mūžā, un
varu teikt, ka jelgavnieki ir ļoti atsaucīgi
– cilvēki man atvērās, uzticot savus stāstus. Savukārt vecāka gada gājuma cilvēki
mani bieži sagaidīja ar saklātu galdu,» par
projekta gaitā piedzīvoto stāsta Dz.Žvagiņa, kura katra iemūžinātā jelgavnieka
dzīves gājumu atspoguļojusi 7–8 teikumos. Vidēji vienam cilvēkam Dz.Žvagiņa
veltījusi astoņas stundas, tostarp došanās
uz tikšanās vietu, fotografēšana, saruna,
informācijas apkopošana, bilžu apstrāde,
bet šo divu gadu gaitā, īstenojot projektu,
ar automašīnu mēroti aptuveni 5000 kilometru. «Pie dažiem projekta dalībniekiem
esmu devusies pat četras reizes. Tikšanos
ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri centos sarunāt aptuveni divus gadus.
Savukārt, lai iemūžinātu Jelgavas Svētā
Simeona un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāles zvaniķi Jeļenu Leonardu Ņikiforovu, bija jāsaņem svētība un jāpārvar
bailes no augstuma,» stāsta Dz.Žvagiņa.
Dz.Žvagiņas sapnis ir fotostāstus apkopot grāmatā. Projekta autore pateicas
jelgavniekiem un pilsētas pašvaldības
iestādei «Kultūra» par atbalstu.

Kad pieraksti burtnīcā pārtop deju uzvedumā

 Jana Bahmane

25. novembrī pulksten 14
un 17 pirmizrādi Jelgavas
kultūras namā piedzīvos deju
uzvedums «Mades burtnīca»,
kuru izdejos tautas deju kolektīvi «Jundaliņi», «Jundēni» un
«Jundari».
«Šī ir mana desmitā sezona «Jundas»
tautas deju kolektīvā – dejoju kopš trīs
gadu vecuma. Atminos, kad mācījos 2.
vai 3. klasē, kolektīva vadītāja Madlēna

Bratkus mums līdzi uz mājām iedeva tautiskos svārkus. Uzvilku tos, grozījos, un
man galvā radās dažādi deju soļi,» stāsta
13 gadus vecā bērnu un jauniešu centra
«Junda» tautas deju kolektīva dalībniece
Made Galiņa – tieši viņas vārdā nosaukts
deju uzvedums, un tieši viņas radītās dejas
izdejos kolektīvi.
«Šis deju uzvedums ir stāsts par meiteni
Madi, kura dzīvo tepat, starp mums, un
ir citādāka nekā viņas vienaudži. Stāsta
pievienotā vērtība ir tā, ka viņa ir reāla
meitene ar savu skatījumu uz dzīvi un
apkārt notiekošo,» uzveduma vēstījumu

ieskicē «Jundas» tautas deju kolektīvu
mākslinieciskā vadītāja Madlēna Bratkus,
papildinot, ka deju uzvedumu veido vairāk
nekā desmit Mades radītas dejas.
Savus deju zīmējumus un aprakstus
Made iemūžina A4 formāta kladē, un,
kā atklāj viņa pati, vislabāk idejas raisās
vasarā, esot laukos. Šīm dejām viņa iedvesmojusies no folkloras kopas «Tarkšķi»
mūzikas albuma «Tarkšķi ganos».
Biļetes uz deju uzvedumu «Mades burtnīca» iepriekšpārdošanā var iegādāties
«Jundā» Pasta ielā 32, bet koncerta dienā
– kultūras namā. Cena – 2 eiro.

Nāc uz svētkiem ar savu Latvijas karodziņu!
Mūsu valsts – Latvijas – simto
dzimšanas dienu 18. novembrī
Jelgavā svinēsim ar plašu svētku
programmu. Aicinām ikvienu uz savas valsts svētkiem nākt ar Latvijas
karodziņu! Pie Jelgavas kultūras nama simtgades dienā būs izvietots vides
objekts kā svētku kūka Latvijai, kuru katrs jelgavnieks aicināts papildināt
ar pašgatavotu Latvijas karodziņu.
Izgriez no «Jelgavas Vēstneša» Latvijas karodziņu, aplīmē to ap kātiņu –
noderēs gan veikalos nopērkamie plastmasas balonu kātiņi, gan vienkārši
zīmulis vai koka iesmiņš – un nāc uz svētkiem!

1. Izgriez karodziņu
no avīzes.

2. Aplīmē to ap
kātiņu.

3. Nāc uz svētkiem!

Karoga makets publicēts arī portālā
www.jelgavasvestnesis.lv un www.jelgava.lv.
Izdrukā to, izgriez un izveido savu valsts karodziņu!

