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Atjauno satiksmi
Rubeņu ceļā

uz Laimas Vaikules lielkoncertu
«Ar tevi kopā...»,
kas Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
8. decembrī pulksten 20.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Deinstitucionalizācijas plāns
Jelgavā paredz izveidot
vairākus jaunus sociālos
pakalpojumus
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR)
Attīstības padome
apstiprinājusi deinstitucionalizācijas (DI)
plāna Zemgales pašvaldībām 1. redakciju,
un jau notikusi tās
publiskā apspriešana.
Plānā katrai pašvaldībai, tostarp Jelgavai,
piedāvāts rīcības modelis, kādus sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus būtu
nepieciešams ieviest
personām ar invaliditāti un ārpusģimenes
aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem.

Foto: Santis Zībergs
Lai gan satiksme Rubeņu ceļā ir atklāta, būvdarbi tur vēl turpināsies – atlikušie darbi ir saistīti ar Loka maģistrāles rekonstrukciju un rotācijas apļa izbūvi krustojumā ar Rubeņu ceļu. Loka maģistrāles rekonstrukciju plānots uzsākt nākamgad.
 Anastasija Miteniece

Rubeņu ceļa posmā
no Loka maģistrāles
līdz pilsētas administratīvajai robežai
noslēgušies būvdarbi. Tur arī atjaunota
satiksme, taču, ņemot vērā, ka būvdarbi
turpinās Rubeņu ceļā
Ozolnieku novada teritorijā, sabiedriskais
transports vēl aizvien
kursē pa apbraucamo
ceļu.

Rubeņu ceļa posmā veikta virkne būvdarbu – rekonstruēti vecie
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli un izbūvēti jauni, daļēji noasfaltēts Rubeņu ceļa posms no Loka
maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai, kā arī izbūvēts
papildu apgaismojums. Virzienā
no Loka maģistrāles pa Rubeņu
ceļa labo pusi izveidota gājēju ietve. Šobrīd tā netika izveidota līdz
pieslēgumam ar Loka maģistrāli,
tāpat pieslēgumā pilnībā netika
noasfaltēts ceļa posms aptuveni 70
metru garumā – tas tiks paveikts
vienlaikus ar Loka maģistrāles

pārbūvi posmā no Kalnciema ceļa
līdz pilsētas administratīvajai robežai. Būvdarbu laikā arī aprīkota
Rubeņu ceļa pieturvieta un veikti
dažādi labiekārtošanas darbi,
tostarp apzāģēti koki un krūmi,
kas apgrūtināja transportlīdzekļu
un gājēju kustību un ierobežoja
redzamību, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
Lai gan satiksme Rubeņu ceļā
pilsētas teritorijā ir atjaunota,
Ozolnieku novadā vēl turpinās
būvdarbi – tiek labiekārtotas
pieturvietu kabatas –, tādēļ sabiedriskais transports turpina

kursēt pa apbraucamo ceļu –
Loka maģistrāli, Langervaldes
ielu un Meža ceļu. SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) informē,
ka autobusu kustība Rubeņu
ceļā varētu atsākties nākamajā
nedēļā – precīzu informāciju par
autobusu satiksmi iedzīvotāji
var uzzināt, zvanot pa diennakts
informatīvo tālruni 63045945 vai
www.jap.lv.
Darbus Rubeņu ceļā veica SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»», kas izvēlēta iepirkuma
konkursa kārtībā. Līgumcena –
203 189,94 eiro bez PVN.

Var pieteikties jauniešu forumam
 Jana Bahmane

«Šā gada jauniešu forumā galvenokārt runāsim par
izglītību – formālo, neformālo, interešu. Izzināsim, kā
jaunieši vērtē izglītības procesu un kvalitāti, kā pavada
savu brīvo laiku,» par 10. jauniešu forumu «Es un Jelgava» stāsta jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle.
Forums Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks 30. novembrī pulksten 14, bet
pieteikties jaunieši aicināti līdz 27. novembrim.
Uz kopīgu diskusiju pulcēsies
gan jaunieši no Jelgavas izglītības
iestādēm un jauniešu organizācijām, gan arī Jelgavas pilsētas pašvaldības un sabiedrības pārstāvji,

lai runātu par jauniešiem aktuālām tēmām un kopīgi meklētu
iespējamos risinājumus izaicinājumiem viņu ikdienā. «Rosināsim
jauniešus runāt par to, kā un kur

viņi pavada savu dienu, kā vērtē
interešu izglītības piedāvājumu,
vai sask ata to kā pamatu savas
tālākās karjeras attīstībā,» tā
J.Grīsle.
Foruma pirmajā daļā tiks
sniegts apkopojums par aizvadītā
gada jauniešu foruma rezultātiem
un ideju realizāciju. Savukārt
foruma praktiskajā daļā jaunieši
atklās savu personīgo pieredzi formālajā, neformālajā un interešu
izglītībā Jelgavā. «Jaunieši, kuri
darbojušies nevalstisko organizāciju sektorā, stāstīs par savu pieredzi un to, kā tā ir noderējusi tā-

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

lākās uzņēmējdarbības attīstībā,»
norāda jaunatnes lietu speciāliste.
Bet pēc tam visi foruma dalībnieki
aicināti piedalīties atklātā sarunā
par izglītību Jelgavā «Burgers
ar…».
Jauniešu forums 30. novembrī
sāksies pulksten 14, taču reģistrācija notiks no pulksten 13.30.
Pieteikties forumam var līdz 27.
novembrim pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni
63022724, 27842165.
Forumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«DI ir aprūpes iestādēs dzīvojošo personu pāreja uz dzīvi sabiedrībā. Tas nenozīmē, ka vienā dienā tiks slēgti visi aprūpes
centri – mērķis ir strādāt pie tā,
lai radītu vidi un pakalpojumus
cilvēkiem ar invaliditāti, kā
arī bērnunamu bērniem, kas
lielākajai daļai no viņiem ļautu
dzīvot ārpus aprūpes centriem.
Lai kā mēs vēlētos, jau šobrīd
ir skaidrs, ka aprūpes nami
pilnīgi tukši nepaliks,» skaidro
ZPR speciāliste un projekta
«Atver sirdi Zemgalē» vadītāja
Dace Strautkalne, piebilstot, ka
galvenās mērķgrupas DI plānā
ir cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem, ārpusģimenes
aprūpē augoši bērni, kā arī bērni un jaunieši ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenes.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne
atzīst, ka DI plāns vēl ir pilnveidojams un darba gaitā noteikti
tiks ieviestas korekcijas. Tāpat
plāna īstenošana prasīs daudz
darba gan no valsts, gan pašvaldības, gan nevalstiskā sektora.
«Pēdējos divos gados īpaši tiek
domāts par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanu
sabiedrībā, par aprūpes centru
slēgšanu, tā vietā šiem bērniem
piedāvājot augt ģimeniskā vidē,
kā arī par to, lai daļa sociālo
aprūpes centru klientu varētu
uzsākt patstāvīgu dzīvi. Lai
to nodrošinātu, nepieciešama
profesionālu cilvēku komanda
un materiāltehniskā bāze, tādēļ
Jelgavā jau nākamvasar tiks
uzsākta pašvaldības īres nama
Stacijas ielā 13 rekonstrukcija,
atsakoties no kopmītņu tipa
dzīvokļiem, to vietā veidojot
servisa dzīvokļus, kas būs pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī grupu

dzīvokļus, kuros ar asistenta
palīdzību varēs dzīvot personas
ar īpašām vajadzībām. Tur plānotas arī specializētās darbnīcas
un pašvaldības īres dzīvokļi.
Nākamais nozīmīgais solis būs
ģimenes mājas izveide Nameja
ielā 30 Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra bērniem. Tāpat
Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseinu iecerēts pielāgot cilvēkiem
ar kustību traucējumiem,»
plānotās DI aktivitātes Jelgavā
iezīmē R.Vectirāne.
D.Strautkalne uzsver, ka
Jelgavā jau šobrīd attiecīgajām
mērķgrupām ir ļoti attīstīts
sociālo pakalpojumu klāsts.
«Jelgavā tiek piedāvāti grupu
dzīvokļi, dienas centri cilvēkiem ar invaliditāti, dažādi
pakalpojumi ģimenēm, kurās
aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem. Taču, ņemot
vērā Jelgavas iedzīvotāju skaitu un prognozēto minēto trīs
mērķgrupu cilvēku skaita pieaugumu, pakalpojumu loks
ir jāpaplašina. Mūsuprāt, DI
projekts ir iespēja attīstīt infrastruktūru, piesaistot ES līdzekļus, kā arī izstrādāt jaunus
pakalpojumus,» tā D.Strautkalne, vērtējot, ka Jelgava to dara
ļoti pārdomāti.
Tāpat Jelgavā, ēkā Zirgu ielā
47, plānots izveidot daudzfunkcionālu pakalpojumu centru,
iekļaujot dienas aprūpes centru
ar piecām vietām, sociālās rehabilitācijas un Montesori kabinetu ar sešām vietām, «Atelpas
brīža» pakalpojumu desmit
klientiem – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas
aprūpes centru ar deviņām
vietām pieaugušajiem, kuriem
ir garīga rakstura traucējumi,
un krīzes centru ar 20 vietām.
Jau zināms, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā iesaistītajai 21 Zemgales
pašvaldībai kopumā piešķirs
7,7 miljonus eiro infrastruktūras izveidei, bet sociālo pakalpojumu īstenošanai pašvaldības varēs iegūt līdzekļus no
Eiropas Sociālā fonda. Katrai
pašvaldībai būs jāiegulda arī
līdzfinansējums.
Ar DI projekta plāna 1. redakcijas materiāliem var iepazīties ZPR mājaslapā www.
zemgale.lv, sadaļā «Attīstība»,
«Sabiedrības līdzdalība», un
projekta «Atver sirdi Zemgalē!»
mājaslapā www.atversirdi.lv.
Pēc sabiedriskās apspriešanas
projekta īstenotājs izvērtēs
iesniegtos priekšlikumus un
aktualizēto redakciju atkārtoti
iesniegs izskatīšanai ZPR Attīstības padomei.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Valsts svētki
Jelgavā
Ar krāšņu svētku uguņošanu, kopīgu ugunszīmju
iedegšanu Hercoga Jēkaba laukumā, trīsdimensiju projekcijas stāsta «Mītavas leģenda» vērošanu uz Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa fasādes, Jelgavas
atbrīvotāju pieminēšanu un citām aktivitātēm Jelgavā
nosvinēta mūsu valsts proklamēšanas 99. gadadiena.

Pirmo reizi valsts svētkos Jelgavas debesis iekrāsoja svētku uguņošana mūzikas pavadījumā – to ievadīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna un Latvijas valsts himna, bet kulminācijas brīdī izskanēja mūsu pilsētas dziesma «Satiksimies Jelgavā».
«Mūzikas pavadījuma dēļ uguņošana, manuprāt, bija emocionālāka nekā citus gadus. Arī valsts himna un domes priekšsēdētāja uzruna
Svētās Annas baznīcā pulcēja Latvijas Republikas proklamē- raisīja svētku sajūtu – bija nepārprotami skaidrs, ka esam pulcējušies atzīmēt valsts dzimšanas dienu,» izjūtās dalās jelgavniece Maija.
šanas 99. gadadienai veltīts ekumēniskais dievkalpojums.
Pēc uguņošanas svētku dalībnieku vidū bija dzirdami izsaucieni «Atkārtot!» un daudzi vēl brīdi uzkavējās, gaidot turpinājumu.

Tradicionāli svētku ieskaņā pilsētas vadība, iestāžu un uzņēmumu kolektīvi un citi jelgavnieki
nolika ziedus pie pirmā Valsts prezidenta un mūsu novadnieka Jāņa Čakstes pieminekļa. «Šī
ir mūsu tradīcija – mēs tiekamies pie pirmā Valsts prezidenta pieminekļa, kur veidojam savu
ugunszīmi un noliekam ziedus,» stāsta Jelgavas Skolēnu domes priekšsēdētājas vietnieks
Jānis Grāvītis, kurš ziedus pie pieminekļa nolika pilsētas skolēnu vārdā.

Uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa fasādes varēja vērot projekciju «Mītavas
leģenda» – tā caur vizuālo vēstījumu un stāstījumu atklāja interesantus vēstures faktus,
akcentējot, ka mūsu pilsēta ir izlolojusi daudzus pirmsākumus. Šeit bija pirmā augstskola,
pirmā observatorija un teātra ēka Latvijā, pirmais laikraksts latviešu valodā, Jelgavā pirmo
reizi kopkorī izskanēja «Dievs, svētī Latviju!». «Šī projekcija ir kulminācija, kas apkopo interesantus faktus par Jelgavu, – tiešām nezinājām, ka tik daudzu lietu pirmsākumi meklējami
mūsu pilsētā,» saka jelgavnieki Kristians un Betija, mūsu pilsētai un Latvijai novēlot izaugsmi
kultūrā, zinātnē un citās jomās.
Kultūras namā
valsts svētku
vakarā pirmatskaņojumu
piedzīvoja
mūzikla koncert
uzvedums «Pūt,
vējiņi!» Jelgavas
kamerorķestra,
Jelgavas bigbenda, 4. vidusskolas meiteņu kora
«Spīgo» un solistu izpildījumā.
Tā skanējumu
ar klavierspēli
bagātināja mūzikas autors
Kārlis Lācis.

Hercoga Jēkaba laukumu 18. novembra vakarā izgaismoja vairāk nekā 50 ugunszīmju – tajās varēja
saskatīt latvju zīmes, valsts karogu un citus Latviju raksturojošus simbolus. Piemēram, Jelgavas 4.
Valsts svētku pasākumu progvidusskola savā ugunszīmē pulksteņa formā atspoguļoja nelielo laika posmu, kas mūs šķir no Latvijas
ramma pilsētā noslēdzās 21.
simtgades. «Mēs savai ugunszīmei devām nosaukumu «Bez piecām simts», un tā simboliski parāda, ka
novembrī ar piemiņas brīdi pie
jau pavisam drīz piedzīvosim Latvijas simtgadi un sāksim jaunu valsts gadsimtu,» skaidro 4. vidusskolas
pieminekļa Jelgavas atbrīvotādirektora vietniece Sanita Baltiņa. Savukārt 2. pamatskola ugunszīmē attēloja saules starus, kas apspīd
jiem Meža kapos, godinot Jelun sasilda Latviju, bet Spīdolas ģimnāzija izgaismoja savas skolas logotipu, kura pamatni no koka
gavas atbrīvotājus no Bermonta
darbmācības stundās veidoja skolas puiši. Atšķirīga šogad bija Jelgavas Mākslas skolas ugunszīme,
karaspēka. «Lai arī cik paradoksāli
kas, pēc idejas autoru teiktā, ir saglabājusi vasaras sauli un šobrīd, rudenī, ar to izgaismo Jelgavu.
tas skanētu, kareivju dienests ir
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notika interakpakārtots tam, lai darītu lietas, ko
tīva spēle, tās dalībniekiem tuvāk ļaujot iepazīt
mēs nekad negribētu piedzīvot
Jelgavas un Latvijas vēsturi. Spēles uzdevumi bija
reālajā dzīvē. Mēs šeit pulcējajāpilda torņa deviņos stāvos. Piedaloties spēlē, vamies ar domu, lai Jelgavu nekad
rēja uzzināt, piemēram, ka populārākais restorāns
vairs nenāktos atbrīvot, jo tā jau
Jelgavā 90. gados bija «Lielupe», ka šogad 16. noir brīva,» piemiņas pasākumā
vembrī apritēja septiņi gadi kopš Svētās Trīsvienīsacīja Zemessardzes 52. kājnieku
bas baznīcas torņa restaurācijas. Atrodot atbildes
bataljona komandieris pulkuz visiem jautājumiem, spēles dalībnieki varēja
vežleitnants Ilmārs Džeņevs.
iemūžināt šo mirkli fotogrāfijā, kā arī nobaudīt
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš, Santis Zībergs
franču kruasānu.
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Ģimenes ar bērniem aicina
uz sporta svētkiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sporta servisa centrs, rosinot uz
kopīgām fiziskām aktivitātēm, ģimenes ar
pirmsskolas vecuma
bērniem 10. decembrī aicina piedalīties
tradicionālajos sporta
svētkos «Heijā, heijā,
pulkā nāc!». Sacensības
sporta hallē Mātera ielā
44a sāksies pulksten
10, reģistrēšanās – no
pulksten 9.30.
Sporta servisa centra sporta
pasākumu organizatore Aļona
Fomenko uzsver, ka «Heijā, heijā,
pulkā nāc!» ģimenēm ir lieliska
iespēja draudzīgā gaisotnē kopā
pavadīt brīvo laiku, reizē piekopjot
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Uz pasākumu gaidīti Jelgavas
pirmsskolas vecuma bērni kopā
ar vecākiem vai lielākiem brāļiem
un māsām. Dalībniekiem līdzi
jāņem sporta apavi un piemērots
tērps. Pasākumam iepriekš nav
jāpiesakās.
Organizatori informē, ka pasākumā «Heijā, heijā, pulkā nāc!»
sporta hallē būs izvietotas aktivitāšu stacijas, kurās jāizpilda
dažādi uzdevumi, un par katru
tiks izsniegts zīmogs dalībnieka
kartē. Gan bērni, gan vecāki varēs
piedalīties septiņos uzdevumos:
atrakcijā ar spainīšiem, «Lidojošie
šķīvīši», «Pēdu taka», «Lecamaukla», «Bumbiņu šķirošana», «Šķēršļu josla» un «Kids athletics».
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki, kuri būs izpildījuši uzdevumus un sakrājuši zīmodziņus,
saņems saldas balvas. Dalība
pasākumā – bez maksas.

ZIŅAS

Langervaldes mežā
ienāk aļņi un brieži

Notiks septītā amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža
 Ilze Knusle-Jankevica

12. decembrī Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33 notiks 7. Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju kontaktbirža.
Dalībnieki pieteikties
var līdz 8. decembrim.
«Sākumā vairāk akcentu likām uz mājražotāju
un amatnieku izglītošanu, tomēr nemainīgi
svarīga ir arī klienta un
amatnieka vai mājražotāja tikšanās, tāpēc šogad pasākuma centrālā
daļa būs kontaktbirža,
ko apmeklēt aicināts
ikviens,» norāda ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone.
Viņa skaidro: sākotnējā ideja
bija atbalstīt, iedrošināt un izglītot
mājražotājus un amatniekus, un
tas parasti notika kontaktbiržā
reizi gadā. Pieaugot interesentu
skaitam, arī pasākums mainījis
formātu – izglītojošas aktivitātes
mājražotāji un amatnieki var
apmeklēt atsevišķi, piemēram,
sadarbībā ar Valsts ieņēmumu
dienestu regulāri notiek bezmaksas semināri par nodokļu politikas
aktualitātēm, ir pasākumi, kas
vērsti uz uzņēmējprasmju attīstīšanu, uzņēmējdarbības pamatu
izzināšanu. Šādas izglītojošas
tikšanās ZRKAC notiek visa gada
garumā, bet gada noslēgumā tiek
organizēta kontaktbirža, kuras
mērķis ir gan ražotāja un klienta
satikšanās, gan amatnieku un

mājražotāju savstarpējo kontaktu
dibināšana, domājot par biznesa
attīstību un jaunām idejām.
Piedalīties kontaktbiržā aicināti amatnieki, rokdarbnieki,
mājražotāji, izejmateriālu tirgotāji
un piegādātāji, līdzi ņemot savu
produkciju. Pieteikties var līdz 8.
decembrim pa tālruni 63012155,
63012169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
L.Miķelsone norāda, ka tas būs
ne vien tirdziņš, bet vienlaikus
arī konkurss, kurā tiks pasniegta
radošuma balva «Ideju spogulis
2017». «Vērtējot dalībniekus, vērā
tiks ņemts inovatīvais aspekts
– ko jaunu vai citādāku kāds ir
izdarījis, un katrā jomā inovācijas
var izpausties dažādi,» skaidro
pasākuma organizatore. Radošuma balvas «Ideju spogulis 2017»
saņēmēji tiks paziņoti no pulksten
15 līdz 15.30.
Ikviens jelgavnieks 12. decembrī
gaidīts ZRKAC no pulksten 10 līdz
15, lai iepazītos un iegādātos mājražotāju un amatnieku produkciju. Jāpiebilst, ka kontaktbiržā piedalīsies arī zinātnieks, uzņēmējs
un TV personība Juris Šteinbergs,
kurš no pulksten 13 līdz 15 pildīs
gida lomu – apmeklēs tirdziņa
stendus un mikrofonā klātesošajiem stāstīs par produktu, iztaujās
tā izgatavotāju. «Tas būs skatījums no malas, jo ne vienmēr visu
var pamanīt, atcerēties pajautāt,»
piebilst L.Miķelsone, norādot: tas
ir noderīgi gan tirdziņa apmeklētājiem, kam gids palīdzēs orientēties
un izvēlēties, gan kontaktbiržas
dalībniekiem, kuru produkciju
novērtēs pieredzējis eksperts.
Dalība pasākumā gan kontaktbiržas dalībniekiem, gan tirdziņa
apmeklētājiem ir bez maksas.

Aicina uz Starptautiskajai
invalīdu dienai veltītu koncertu
 Jana Bahmane

«Zvaigzne» ansamblis, dienas
centra «Atbalsts» klienti, Edgars
1. decembrī Jelgavas 4.
un Katrīne Kreiļi, Juris Vizbulis
vidusskolas aktu zālē
un citi.
notiks Starptautiskajai
Šogad pasākumam iepriekš nav
invalīdu dienai veltīts
jāpiesakās, taču tie, kuriem nokļūkoncerts «Ar sauli sirdī».
šanai uz koncerta norises vietu
To pulksten 14 aicināti
nepieciešams speciālais transports,
apmeklēt visi Jelgavas
aicināti sazināties ar savu biedrību
pilsētas iedzīvotāji ar
vai Sociālo lietu pārvaldi, informē
īpašām vajadzībām
Sabiedrības integrācijas pārvaldē.
– gan tie, kuri apvieJau kopš 1993. gada 3. decemnojušies nevalstiskajās
brī visā pasaulē tiek atzīmēta
organizācijās, gan indiStarptautiskā invalīdu diena. Tas
viduāli.
ir aicinājums vienoties kopīgos
pasākumos, mazinot atstumtību
Koncertā piedalīsies Jelgavas un veicinot cilvēku ar īpašām
sieviešu invalīdu organizācijas vajadzībām sociālo iekļaušanos.
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Foto: no Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra arhīva
 Anastasija Miteniece

Langervaldes mežā
turpinās labiekārtošanas darbi – līdztekus tiltiņiem, laipām
un informācijas stendiem meža teritorijā izvietoti koka un
metāla dzīvnieku tēli,
ko mācību gada laikā
veidojuši studenti.
«Langervaldes mežā tika
īstenots LLU Meža fakultātes
pētnieku un Meža pētīšanas
stacijas zinātniskais projekts,
kura laikā Jelgava ieguva
labiekārtotu dabas vides teritoriju dažādām iedzīvotāju
aktivitātēm, savukārt zinātnieki – pieredzi, ko var izmantot arī citu pilsētu mežu
apsaimniekošanā,» stāsta SIA
«Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības

institūts» direktors Andrejs
Domkins, norādot, ka šobrīd
projekts ir noslēdzies, tomēr
zinātniskais darbs un meža
labiekārtošana turpinās un
tajā aktīvi iesaistās arī dažādu
mācību programmu studenti.
Piemēram, mežā izvietoti astoņi aļņu un briežu tēli no koka
un metāla, ko izstrādāja Rīgas
Mākslas un mediju tehnikuma
audzēkņi sadarbībā ar LLU
ainavu arhitektūras studentiem. Tādā veidā stila mēbeļu
modelēšanas un metālmākslas
izstrādājumu modelēšanas
programmu studenti pilnveidoja savas praktiskās iemaņas,
prakses laikā mācoties radīt
vides elementus no koka un
metāla.
Jāatgādina, ka Langervaldes
mežā jau divu gadu garumā
notiek virkne labiekārtošanas
darbu. Proti, parka teritorijā
ar šķeldu 4,5 kilometru garu-

mā nobērtas dažāda garuma
takas, izcirsti bīstamie koki,
50,3 hektāru plašajā meža
teritorijā izvietoti studentu
darinātie septiņi koka tiltiņi,
četras laipas un informācijas
stendi ar soliņiem, kā arī iestādīti 15 ozoli un dižskābarži.
«Studenti izstrādājuši daudzus
labiekārtojuma elementus, un,
ņemot vērā, ka tie izpildīti
dažādās tehnikās, regulāri tos
turpinām apsekot un izdarīt
secinājumus par dažādu koka
apstrādes tehnikas un līdzekļu
iedarbību meža vidē,» skaidro
A.Domkins, piebilstot: šogad
tiltiņi un laipas ziemos otrreiz.
Langervaldes meža sakopšanas projektu īstenoja LLU
Meža fakultātes pētnieki ar
Meža pētīšanas stacijas atbalstu. Darbus mežā izpilda SIA
«Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūts».

Sods par slepkavību paliek nemainīgs
 Ilze Knusle-Jankevica

Otrdien Zemgales apgabaltiesā apelācijas
kārtībā tika skatīta
Satiksmes ielas šaušanas lieta, kad pirms
gandrīz diviem gadiem daudzdzīvokļu
mājas pagalmā tika
nošauts vīrietis. Tiesa atstāja negrozītu
1. instances spriedumu – apsūdzētais
ir vainīgs, un viņam
ieslodzījumā būs jāpavada 16 gadi un
seši mēneši.
Apelācijas sūdzību bija iesniegusi gan apsūdzētā aizstāve zvērināta advokāte Ieva
Cīrule, gan pats apsūdzētais.
Viņuprāt, 1. instances tiesa
nebija ņēmusi vērā to, ka
pierādījumi lietā ir pretrunīgi,
turklāt neesot neviena tieša
pierādījuma, kas norādītu uz
apsūdzētā vainu. Tāpēc viņi
lūdza pārskatīt pierādījumus
un atcelt spriedumu.
Lai gan nozieguma vietā uz
čaulītes tika atrasta apsūdzētā
DNS, viņš jau lietas izskatīšanas laikā Jelgavas tiesā
uzsvēra: vai nu viņš, dzīvojot
klaidoņa dzīvesveidu, varētu
būt kādreiz pieskāries kādai

patronai, vai arī viņu cenšas
iegāzt. Pie šīs versijas viņš turējās arī apelācijas tiesas sēdes
laikā, vairākkārt atkārtojot, ka
ticis ietekmēts gan fiziski, gan
morāli, lai uzņemtos vainu šajā
noziegumā. Lietas materiālos
ziņu par ietekmēšanu nav,
turklāt, kā norādīja Zemgales
apgabaltiesas tiesnesis Juris
Siliņš, apsūdzētais izmeklēšanas gaitā vairākkārt atzinies nodarītajā, arī aizstāves
klātbūtnē, bet par izjusto
spiedienu pret sevi sācis runāt
tikai tiesā. Apsūdzētais protestēja arī pret lietā pievienoto
poligrāfa jeb melu detektora
ekspertīzi, lai gan pats tai bija
piekritis. Saskaņā ar lietas
materiāliem poligrāfs uzrādīja,
ka apsūdzētais melo, teikdams,
ka viņam ar noziegumu nav
nekāda sakara.
Prokurors Pāvels Sondors
norādīja, ka visi pierādījumi
kopumā ļauj atzīt apsūdzēto
par vainīgu slepkavībā, kas
pastrādāta mantkārīgu motīvu
dēļ. Pēc prokuratūras rīcībā
esošās informācijas, apsūdzētajam par slepkavību piedāvāti
5000 eiro.
Izvērtējot 1. instances tiesas
sēžu protokolus, kuros fiksēti
lietas pierādījumi, ekspertīžu
slēdzieni un liecības, Zemgales
apgabaltiesa nolēma atstāt

negrozītu Jelgavas tiesas 2017.
gada 11. augusta spriedumu,
ar kuru apsūdzētais atzīts par
vainīgu slepkavībā un nelikumīgā ieroča iegādē, glabāšanā
un nēsāšanā. Jelgavas tiesas
piespriestais sods apsūdzētajam – 16 gadi un seši mēneši
cietumā ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem un kompensāciju izmaksāšana gan mirušā
tuviniekiem, gan valstij. Pilns
Zemgales apgabaltiesas spriedums būs pieejams 5. decembrī,
un, kad tas būs pārtulkots un
nosūtīts apsūdzētajam uz ieslodzījuma vietu, viņš to desmit
dienu laikā varēs pārsūdzēt
kasācijas kārtībā.
Jāatgādina, ka 2015. gada
7. decembrī Satiksmes ielas
51 pagalmā uz 1975. gadā
dzimušu vīrieti tika raidīti
seši šāvieni, no kuriem viņš
vēlāk slimnīcā mira. Par šo
noziegumu tika apsūdzēts
agrāk vairākkārt sodīts 1983.
gadā dzimis vīrietis. Lietas
izskatīšana tiesā ilga gandrīz
astoņus mēnešus – pirmā tiesas sēde notika 2016. gada 20.
decembrī.
Jāpiebilst, ka policijā joprojām turpinās izmeklēšana šajā
lietā, jo atsevišķi tika izdalīti
materiāli par slepkavības pasūtīšanu, organizēšanu un
motīviem.
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Īsi
 No 21. novembra uz valsts nozīmes ceļiem izvietoti papildu 12
pārvietojamie fotoradari, kas līdz
šim strādāja testa režīmā. Pēc Valsts
policijas (VP) sniegtās informācijas,
uz Jelgavas–Rīgas šosejas tie var būt
uzstādīti sešās vietās. Autovadītāji tiek
brīdināti tikai par iespējamām radaru
atrašanās vietām, bet to, kad kādā
no tām radars būs, policija neizpauž.
 Valstī 13. reizi notiek Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
rīkotais konkurss «Eksporta un
inovācijas balva». Šogad finālistu
vidū ir Jelgavas ekoloģisku mājas un sadzīves tīrīšanas līdzekļu
ražošanas uzņēmums «Purenn»,
kas nominēts divās kategorijās.
LIAA pārstāvji norāda, ka konkursa
mērķis ir godināt Latvijas komersantus, kuri sasnieguši labus rezultātus
eksportspējīgu produktu ražošanā.
Uzņēmums «Purenn», kurš darbojas
Jelgavā, Peldu ielā 7, iekļuvis konkursa
finālā uzreiz divās kategorijās – «Eksportspējīgākais komersants» mazo
komercsabiedrību grupā, kura gada
bilance nepārsniedz desmit miljonus
eiro, bet darbinieku skaits nav lielāks
par 49, kā arī kategorijā «Importa aizstājējprodukts». Konkursa «Eksporta
un inovācijas balva 2017» laureāti
tiks paziņoti svinīgā ceremonijā 7.
decembrī, kad visus finālistus sveiks
konkursa patrons Valsts prezidents
Raimonds Vējonis.
 27. novembrī no pulksten 14.30
līdz 16 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
aicina uz bezmaksas semināru «Mēs
un internets». Seminārā varēs uzzināt
par drošu interneta lietošanu, uzbrukumu metodēm, privātumu internetā
un citiem tematiem. Pieteikšanās – līdz
24. novembrim. ZRKAC semināru rīko
sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas
institūciju CERT.LV . Semināra mērķis
ir iepazīstināt ar pamata riskiem un
apdraudējumiem interneta vidē un
veicināt iedzīvotāju izpratni par drošāku interneta lietošanu. Pasākumā
piedalīties aicināti pedagogi, skolēni,
pašvaldības iestāžu darbinieki un citi.
Pieteikties semināram var līdz 24.
novembrim, izmantojot elektronisko
pieteikuma formu ZRKAC mājaslapā
www.zrkac.lv vai zvanot pa tālruni
63082101.
 LLU Studentu teātris starptautiskā festivālā ieguvis «Grand Prix».
«Festivāls šogad notika pirmo gadu, un
tā ideja iedvesmota no LLU organizētā
teātra festivāla «Divi maija vakari»,
kurā šopavasar piedalījās arī dalībnieki
no Gruzijas. Jāatzīst, ka teātri bija ļoti
atšķirīgi, dalībnieki – talantīgi, tādēļ
mēs pat necerējām saņemt «Grand
Prix»,» par LLU Studentu teātra dalību
Batumi starptautiskajā studentu teātru festivālā «Debuit» Gruzijā stāsta
režisore Astra Kacena. Teātris festivālā
piedalījās ar izrādi «Parīzē es lidoju ar
gaisa balonu» igauņu režisora Kaleva
Kudu režijā. Līdz ar galveno balvu LLU
Studentu teātra aktrise Marta Gēbele
saņēma balvu kā labākā otrā plāna
aktrise. Festivālā piedalījās teātri no
Gruzijas, Lietuvas un Latvijas.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
informē, ka 24. novembrī pulksten
10 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
biedru pilnsapulce. Biedriem ierašanās – obligāta.
«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.
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Kad pilsētu neredz, bet to sajūt
 Jana Bahmane

«Stāvot pieturā, redzu, ka
tuvojas autobuss, bet nezinu,
vai tas ir mans. Ja pieturā ir
vēl kāds, pajautāju, bet, ja
līdzās neviena nav, kāpju iekšā
un jautāju šoferim. Protams,
šādi ne vienmēr paveicas
iekāpt īstajā autobusā,» saka
jelgavniece Inta, kurai viena
acs ir neredzīga, bet ar otru
kundze redz vāji. Savu darba
mūžu Inta veltījusi rasēšanai,
un, kā pati stāsta, uz darbu
katru dienu devusies kā uz
svētkiem, taču nu jau 25
gadu garumā jelgavniece pamazām zaudē redzi un viņai
nākas saskarties ar pilsētvides
izaicinājumiem. «Es par nebūšanām nesūdzos – uzskatu, ka
visu ir jāiemācās pieņemt, un,
pat ņemot vērā redzes problēmas, esmu diezgan aizņemta.
Mazbērni mēdz teikt – vecmāmiņa ģimenē ir aktīvākā,» ar
smaidu teic Inta. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja Intu un citus jelgavniekus
ar redzes traucējumiem, lai
izprastu, kā ir tad, kad savu
pilsētu uztver nevis ar acīm,
bet sajūtām.
Sabiedriskais transports un satiksme
ir tikai viens no izaicinājumiem, ar ko
nākas saskarties vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Viņi daudz vairāk
par pārējiem izjūt, piemēram, uz ietvēm
izvietotās ceļa zīmes, atkritumu tvertnes,
bedres, lielveikalu ejās izkārtotās akcijas
preces un daudz ko citu, kas nereti kļūst
par šķēršļiem ikdienas ceļā. Savukārt šo
cilvēku atpazīšanas zīme jeb acis ir balts
spieķis, kas diemžēl bieži tiek ignorēts.

Gadās pabraukt garām pieturai

Cilvēki ar redzes invaliditāti sabiedrisko
transportu var izmantot bez maksas,
taču ne vienmēr viņiem ir iespēja darīt to
pilnvērtīgi. Uzrunātie jelgavnieki norāda,
ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas
ievērojami atvieglotu cilvēku ar redzes
problēmām pārvietošanos sabiedriskajā
transportā, ir audiosistēmas ieviešana,
autobusus aprīkojot ar ārējiem skaļruņiem un nodrošinot pieturu atskaņošanu
arī autobusā. «Pietiktu ar to, ja atskaņotu
kaut vai tikai nozīmīgākās pieturas – man
bieži ir gadījies pabraukt garām nepieciešamajai pieturai. Taču pozitīvi novērtēju
to, ka pieturās lielākoties ir gaismas
vitrīnas, kas vājredzīgam cilvēkam ļauj
neapšaubāmi saprast, ka tā ir autobusu
pieturvieta,» atklāj Konstantīns, kurš jau
no dzimšanas ir vājredzīgs, bet ar gadiem
redze vēl pasliktinājusies.
«Es varu patstāvīgi atbraukt no Rīgas
līdz Jelgavai, ja Jelgava ir galapunkts,
taču, ja mikroautobuss dodas tālāk,
priekšroku tomēr dodu lielajam autobusam, jo tajā šoferi skaļrunī paziņo pieturas,» vērtē Neredzīgo biedrības biedrs
Edijs, kas dzīvo Rīgā, bet bieži uzturas
Jelgavā. Edijs ir neredzīgs no dzimšanas
un lielākoties pārvietojas ar pavadoni,
taču, piemēram, no savas dzīvesvietas
Rīgā līdz pilsētas centram viņš var nokļūt patstāvīgi. Tāpat cilvēki ar redzes
problēmām norāda, ka pat dienas gaismā
viņiem ir grūti saskatīt norādi ar laiku,
cikos mikroautobuss izbrauc. «To vieglāk
būtu saredzēt, ja norāde būtu izgaismota,»
vērtē Anita.
«Jāatzīst, par ārējiem skaļruņiem
domājuši neesam, taču to ieviešanā būtu
diezgan sarežģīta sistēma, savukārt sistēmu, kas atskaņotu pieturvietu nosaukumus autobusā, gan plānojam nodrošināt
– šobrīd esam apzinājuši aptuvenās
izmaksas. Šāda sistēma ir jāsasaista ar
kases aparātu un tablo, kas atspoguļo
pieturvietas, kā arī visām pieturvietām ir
jābūt identificētām GPS sistēmā. Ja mēs
to ieviestu tagad, aptuvenās izmaksas
vienam autobusam būtu 8000 eiro, taču
plānojam to darīt, atjaunojot mūsu auto-

Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas
teritoriālās organizācijas vadītāja
Ilze Makarova-Makaronoka stāsta,
ka nu jau kādu
laiku biedrība
atrodas jaunās
telpās – Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16.
Kopš 1. novembra
uz šo ēku
pārcelta arī Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas
filiālbibliotēka.

Jelgavnieks Ivars pa pilsētas ietvēm pārvietojas ar balto
spieķi – ritenītis spieķa galā palīdz viņam sekot vadlīnijai,
tādējādi ikdienas gaitas
padarot drošākas.

Foto: Ivars Veiliņš
parku, un tas varētu būt ap 2020. gadu,» Sarkano krāsu vājredzīgs cilvēks
norāda SIA «Jelgavas autobusu parks» uztver kā melnu
valdes loceklis Gints Burks.
Rindu regulatorus, kas lielākajai sabiedrības daļai ir priekšrocība, cilvēki
Lielākais izaicinājums –
ar redzes traucējumiem vairāk uztver
daudzdzīvokļu māju pagalmi
kā šķērsli, dodoties uz pastu, banku,
«Domāju, ka daudzi īsti neizprot uz poliklīniku vai kādu citu iestādi. «Vaiietvēm izveidoto vadlīniju nozīmi – citi rākas reizes man ir gadījies, ka izstāvu
brauc pa tām ar riteni, citi domā, ka tā rindu un saprotu, ka esmu paņēmis
grope ir paredzēta bērnu ratiņiem. Es, nepareizo numuriņu,» stāsta Dzintars.
piemēram, jūtu, ka man tuvojas, bet ne- Viņam piekrīt arī Vilnis, papildinot,
spēju tik ātri reaģēt un izvairīties, ja kāds ka tad, kad poliklīnikā nebija rindas
pa vadlīniju man pretim brauc ar riteni,» regulatora, viņš to varēja apmeklēt bez
stāsta Dzintars, kas pakāpeniski zaudējis citu palīdzības. Tagad tas ir sarežģītāk.
redzi slimības dēļ, un bijis arī laiks, kad
Vājredzīgiem cilvēkiem ir grūti
nav redzējis vispār. Viņš norāda, ka pa saskatīt, kura poga jāspiež, mulsumu
pilsētas centrālajām ielām staigāt nav grū- sagādā daudzās kases, piemēram, pas
tību, jo uz tām ir vadlīnija, kas patiesi at- tā, jo var dzirdēt, ka iedegas norāde
vieglo pārvietošanos,
pie kādas kases,
taču ārpus pilsētas
grūti saskatīt,
Latvijā Neredzīgo biedrība bet
centra un daudzdzīkura ir īstā. Rinvokļu māju pagalapvieno vairāk nekā 2400 das numurs tablo
mos situācija nav
iedegas sarkans,
biedru, bet Jelgavas ortik laba. Savukārt
taču vājredzīgi
Konstantīns, vienīcilvēki to uztver
ganizācijā,
kur
darbojas
gais no uzrunātajiem
tikpat kā melnu.
cilvēki ar redzes problējelgavniekiem, kas
Līdzīgi ir ar
strādā, ir gandarīts,
bankomātiem –
mām no Jelgavas, Dobeles, daudzviet pilsētā
ka līdz savai darbavietai pie dzelzceļa
tie izvietoti pretim
Bauskas, Saldus un
stacijas var nokļūt
saulei, un saredzēt
Auces, ir 170 biedru.
bez problēmām, jo
ekrānu grūtības
renovētais Stacijas
sagādā ne vien
parks ir pilnībā pielāgots cilvēkiem ar vājredzīgiem cilvēkiem. «Tā esmu
redzes traucējumiem – ir labs segums un pazaudējis divas kartes. Stāvot pie
izbūvēta vadlīnija.
bankomāta, jūtu, ka aiz manis veidojas
Katrs vadlīniju izmanto citādāk – kāds rinda, negribu aizkavēt cilvēkus, tādēļ
to izjūt ar pēdām, cits vadlīnijas iedobē ātri nospiežu kodu, bet, trīs reizes
ievieto baltā spieķa ritenīti, kas ļauj nospiežot nepareizi, bankomāts manu
sekot ietvei. «Man gan ērtāk ir pārvie- karti noēd,» stāsta Dzintars.
toties pa ietves malu, nevis vadlīniju,
Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgajo tad es jūtu zāli un saprotu, ka virzos vas teritoriālās organizācijas vadītāja
gar ietvi,» atklāj Edijs. Viņš papildina, ka Ilze Makarova-Makaronoka, kas ir arī
pozitīvi vērtē īpaši ar izciļņiem atzīmētās vides pieejamības eksperte, papildina,
vietas uz vadlīnijām, kas norāda, ka ceļš ka nesen šī iemesla dēļ pēc biedrības
sadalās.
ieteikuma pārcelts bankomāts Mātera
«Lielākoties, izbūvējot jaunu infra- ielā pie veikala «Medeja» – tas šobrīd
struktūru pilsētā, vadlīnija tiek paredzēta izvietots vietā, kur to tik ļoti neapspīd
neatkarīgi no tā, vai tas ir pilsētas centrā saule. Viņa piebilst, ka Rīgā ir runājovai ne. Piemēram, Loka maģistrālē, kas šie bankomāti – katrs var pievienot satiks rekonstruēta, šāda infrastruktūra vas austiņas un uz ekrāna atspoguļoto
būs,» skaidro iestādes «Pilsētsaimniecī- informāciju noklausīties. «Mēs sadarba» vadītājs Māris Mielavs, norādot, ka bojamies gan ar «Pilsētsaimniecību»,
iestāde visus saņemtos pieteikumus par gan ar uzņēmējiem un patiesi izjūtam
nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsēt- atbalstu,» tā I.Makarova-Makaronoka.
vidē reģistrē un izvērtē, tādēļ, ja kaut kur
nepieciešams marķējums, var vērsties Akcijas preces –
iestādē, un iespēju robežās problēma tiks šķērslis, nevis iespēja
risināta.
«Ziemas un rudens sezonā lielveikalu

automātiskās durvis siltuma taupīšanas
nolūkā atveras tikai daļēji, bet tas ir
samērā bīstami, jo gadās tajās ieskriet,»
stāsta Dzintars. Savukārt Vilnis atklāj,
ka grūtības sagādā eskalatori, jo nav
iespējams saskatīt, kurš ir pirmais
kustīgais pakāpiens. Viņš spriež, ka to
varētu atzīmēt ar kādu spilgtu krāsu,
lai nepārprotami skaidrs, ka aiz tā sākas
kustīgā daļa.
Vēl viens traucēklis lielveikalos ir akcijas preces, kas tiek izvietotas lielveikalu
ejās, lai tās ieraudzītu un nopirktu pēc
iespējas vairāk pircēju, taču to masveidīgā izvietošana arī apdraud drošību un
ierobežo telpu.

Vājredzība nav šķērslis dejot

«Es nevarētu teikt, ka, piemēram,
kultūras nams ir kā īpaši pielāgots neredzīgiem cilvēkiem, taču es to un citas
pilsētas kultūras iestādes varu apmeklēt
bez grūtībām. Galvenais, lai nav augstu
apmaļu,» norāda Edijs. Viņš ik gadu
dzied Invalīdu dienai veltītajā koncertā
Jelgavā un piedalās citos pilsētas pasākumos. Tāpat kultūras dzīvē aktīvi
iesaistās Dzintars. «Redzes problēmas
man netraucē dejot tautas deju kolektīvā
– es vados pēc izjūtām, un laikam man tas
izdodas, jo dejoju arī tad, kad man vēl bija
laba redze. Protams, liels izaicinājums
ir skatuves prožektori – divas reizes pat
esmu nokritis no skatuves, bet tagad man
vienmēr padod roku, lai uz skatuves es
justos droši. Vājredzība nav šķērslis uzstāties,» pieredzē dalās Dzintars.
Arī citi labprāt bauda pilsētas pasākumus. Piemēram, Konstantīns ar
ģimeni ik gadu apmeklē Piena, maizes
un medus svētkus, Vecpilsētas ielas svētkus, Metāla svētkus un citus nozīmīgus
pilsētas kultūras pasākumus, bet Vilnis,
kas ir Neredzīgo biedrības kultorgs, pats
iesaistās dažādu pasākumu rīkošanā.
«Nesen biju Laura Reinika koncertā
kultūras namā – sēdēju 20. rindā, bet
kaut ko tomēr redzēju, pateicoties lielajiem ekrāniem,» stāsta Inta.
Tāpat kopš 1. novembra Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka atrodas Pulkveža O.Kalpaka ielā
16 – vienā stāvā ar Neredzīgo biedrību,
kas interesentiem sniedz iespēju ērti
paņemt uz mājām audiogrāmatas.

Pie ēkas Filozofu
ielā 5, kur atradās
Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas
teritoriālā organizācija, joprojām
ir gājēju pāreja ar
brīdinājumu autovadītājiem, ka to
izmanto arī neredzīgi gājēji. Kaut arī
Neredzīgo biedrība un bibliotēka
ir mainījusi savu
atrašanās vietu,
drošības nolūkos
zīme vēl kādu laiku
tur paliks.

bavietu invalīdiem iegūt ir grūti, bet tieši
mums, redzes invalīdiem, – neiespējami.
Es šobrīd strādāju tikai tādēļ, ka mans
draugs, kuram pieder apavu meistardarb
nīca, bija gatavs startēt konkursā un
piedāvāt man valsts subsidētu darbavietu.
Mazajiem uzņēmumiem tas nav izdevīgi,
jo jāiziet cauri lielai birokrātijai, un neviens to nevēlas uzņemties,» stāsta Konstantīns, kurš jau otro gadu strādā apavu
meistardarbnīcā Jelgavā. «Man uztic to,
ko varu izdarīt un ko redzes problēmu dēļ
nesabojāšu, piemēram, apavu izjaukšanu
un sagatavošanu līmēšanai. Domāju, ka,
teiksim, ciklisku darbu cilvēks ar redzes
problēmām var darīt bez grūtībām, bet, ja
tas ir specifisks, nepieciešams ilgāks laiks,
lai to apgūtu,» stāsta Konstantīns.
Savukārt Edijs agrāk strādājis par
redaktoru neredzīgo bibliotēkā. «Es
domāju, ka neredzīga cilvēka problēma
nav socializēšanās, bet bezdarbs,» tā viņš.
Arī Dzintars piekrīt, ka darbu atrast nav
viegli. «Man ir bijušas subsidētās darbavietas, bet pastāvīgu darbu atrast pagaidām
neizdodas.»

Jūtas droši, bet vēl ir ko uzlabot

Neredzīgie un vājredzīgie jelgavnieki
vērtē – var just, ka šobrīd pilsēta ir daudz
pielāgotāka cilvēkiem ar redzes traucējumiem, nekā tā bija agrāk: ir vadlīnijas,
luksofori ar skaņas sensoriem, uz kuriem
norādīts arī šķērsojamo joslu skaits, sakārtotas ietves, taču, protams, vienmēr
var vēlēties, lai vēl kas tiktu uzlabots.
«Kādreiz teica, ka cilvēku ratiņkrēslā un
ar redzes problēmām nav – šādi cilvēki
retāk bija sastopami ielās, bet mūsdienās
infrastruktūra ir daudz pielāgotāka, līdz
ar to invalīds vairs nav tik ļoti atkarīgs
no līdzcilvēku palīdzības,» tā I.Makarova-Makaronoka.
«Balto spieķi gan ļoti bieži nerespektē
– es to vicinu, bet autovadītāji neapstājas,
jo nesaprot vai nevēlas saprast, ko tas
nozīmē,» tā Inta. Savukārt Edijs papildina, ka pilsētām savā starpā vairāk būtu
jāsadarbojas, ieviešot, piemēram, vienotu
sabiedriskā transporta sistēmu. «Līdzīgi
ir ar luksoforiem – skaņa ļoti palīdz, bet
svarīgi, lai signāli būtu vienoti, lai bez
pārpratumiem ir skaidrs, kurā brīdī jāstāv
un kad var šķērsot ielu,» norāda Edijs.
Jelgavnieki stāsta, ka ļoti izjūt atbalstu
no sabiedrības. «Priecē, ka cilvēki ir ļoti
Problēma nav socializēšanās,
atsaucīgi. Ja palīdzību nevaru saņemt no
bet bezdarbs
iestādes darbinieka, tad vienmēr atrodas
«Es uzskatu, ka valsts subsidēto dar- kāds, kas var palīdzēt,» atklāj Vilnis.

Ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

Cīnās kausa pusfinālā

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» aizvadījis pirmo Latvijas kausa pusfināla
spēli. Jelgavnieku pretinieki šajā etapā
ir «Jēkabpils lūši». Pirmā Latvijas kausa
pusfināla spēle notika Jēkabpilī, un tajā ar
rezultātu 3:0 (25:23, 25:13, 25:20) pārāki
bija Jēkabpils volejbolisti. Pa desmit punktiem «Biolars/Jelgava» sastāvā guva Kārlis
Pauls Levinskis un Gatis Slavēns. Atbildes
spēle notiks 29. novembrī pulksten 20
Zemgales Olimpiskajā centrā. Tālāk tiks
komanda, kas būs labāka divu spēļu
summā. Latvijas Volejbola federācija
informē, ka Latvijas kausa fināls notiks
16. decembrī Rīgā, Daugavas sporta
namā, un tajā šī pāra uzvarētāji tiksies ar
dueļa «RTU/Robežsardze» – «Daugavpils
Universitāte» uzvarētājiem.

Debitē pieaugušo līgā

Galvaspilsētā aizvadīts
starptautisks
boksa turnīrs
«Rīga Open
2017», kurā
startēja arī
Jelgavas bokseri. Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra (JCSVC) boksa treneris
Aleksandrs Knohs informē, ka sacensības
šogad pulcēja vairāk nekā 100 sportistu
no astoņām valstīm. Jelgavu turnīrā pārstāvēja kluba «Juniors» un JCSVC bokseri.
JCSVC bokseris Valentīns Kotosovs (svarā
līdz 75 kilogramiem) Elites klases B grupā
izcīnīja zelta medaļu, savukārt Daniilam
Tenčam (svarā līdz 69 kilogramiem) Elites
klasē – 3. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Saņem stipendiju

Pasniegtas Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) stipendijas 2017./2018.
studiju gadam. Stipendiju 600 eiro saņēma arī divi LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātes studenti – orientieristi Matīss
Slikšjānis un Endijs Titomers. LSFP Sporta
stipendijas komisija šogad saņēma 81
pieteikumu, bet stipendija tika piešķirta
48 pretendentiem. Pieteikties stipendijai
varēja visu Latvijas izlašu sportisti, kuri
studē akreditētā augstākās izglītības
iestādē un startē sporta veidos, kuru
starptautiskās federācijas ir Starptautisko
sporta federāciju ģenerālās asociācijas
biedri vai atzītas Starptautiskajā olimpiskajā komitejā. Stipendijas piešķiršanas
kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programmas.

Revanšējas ventspilniekiem

Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas regulārās sezonas turnīrā septīto uzvaru astoņās spēlēs guvusi Gata Justoviča trenētā
«Jelgava/LLU», revanšējoties par līdz šim
vienīgo piedzīvoto zaudējumu «Ventspils
Augstskolas» komandai un uzvarot viņus
mājas spēlē ar rezultātu 85:62. Ar 22 punktiem un septiņām bumbām zem groziem
labākais mūsējiem bija Andris Justovičs,
bet Salvis Mētra pievienoja 17 punktus,
savāca deviņas bumbas zem groziem un
atdeva četras rezultatīvas piespēles. Līdz
ar to mūsu komanda ir atgriezusies turnīra tabulas kopvērtējuma augšgalā savā
apakšgrupā. Nākamā spēle BK «Jelgava/
LLU» būs 29. novembrī pulksten 18.45
viesos pret «BJBS Rīga/Rīdzene», kas pagaidām nav izcīnījusi nevienu uzvaru.

Jelgavnieks piedalīsies
ziemas olimpiskajās spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas šorttreka
izlases sniegums
Pasaules kausā nodrošinājis Latvijai
ceļazīmi uz ziemas
olimpiskajām spēlēm. Visticamāk,
uz Dienvidkoreju
dosies jelgavnieks
Roberts Zvejnieks,
kura sniegums
bijis visstabilākais.

Noslēgusies Pasaules kausa
izcīņa šorttrekā, un Latvijas
izlases sportistu individuālais
sniegums kausa četros posmos nodrošinājis mūsu valstij
divas vietas Phjončhanas
olimpiskajās spēlēs. «Vienu
vietu Latvijai nodrošināja Jelgavā bāzētās izlases komandas slidotāji, bet otru individuāli izcīnīja Roberto Puķītis,
kurš šobrīd trenējas Itālijā,»
norāda Latvijas šorttreka izlases un Jelgavas Ledus sporta
skolas trenere Evita Krievāne.
Pēdējie divi Pasaules kausa posmi
notika ar nepilnas nedēļas intervālu: no
9. līdz 12. novembrim sportisti sacentās
Ķīnas pilsētā Šanhajā, bet no 16. līdz 19. manda ir kvalificējusies Eiropas čempionovembrim – Dienvidkorejas galvaspil- nātam, kas notiks janvārī, – uz to tika
sētā Seulā.
Eiropas 12 labākās komandas, un Latvijas komanda ir starp tām. «Tā Latvijas
Stafetes komanda debitēs Eiropā šorttreka stafetes komandai būs debija
Jau pēc diviem posmiem E.Krievāne Eiropas čempionātā – esmu apmierināta
bija pārliecināta, ka vismaz vienu vietu ar rezultātu,» norāda trenere, piebilstot,
dalībai individuālajos startos katrā no ka augstākais sasniegums stafetes kotrīs distancēm – 500, 1000 un 1500 met- mandai bija 10. vieta vienā no Pasaules
ros – olimpiskajās spēlēs Latvija izcīnīs. kausa posmiem.
Labas cerības bija arī stafetes komandai,
Jāpiebilst, ka pagājušajā vasarā Jelgavā
bet sportistu veselības stāvokļa dēļ šis uzsāktās sešu gadu šorttreka programsapnis izplēnēja. «Pirms došanās uz trešo mas mērķis ir sportistu sagatavošana
posmu Ķīnā trīs mūsu komandas sportis- 2022. gada Pekinas ziemas olimpiskajām
ti – Reinis Bērziņš un Kārlis un Roberts spēlēm, tāpēc iespēja piedalīties 2018.
Krūzbergi – saslima ar meningītu. Tā ir gada spēlēs un Eiropas čempionātā ir
ļoti nopietna slimība, un ceru, ka vismaz liels sasniegums.
decembrī viņi varēs atsākt trenēties un
startēt,» stāsta trenere. Uz Ķīnu Latvijas Galvenais trumpis –
izlase devās trīs sportistu sastāvā, kas stabils sniegums
nozīmē, ka stafetēs startēt nevarēja –
Abos pēdējos Pasaules kausa posmos
tur komandā vajadzīgi četri cilvēki. «Pēc Latviju pārstāvēja Roberts Zvejnieks,
ceturtā posma Latvijas stafetes komanda R.Puķītis un Tomass Bakevics. «Lai gan
ir 14. vietā, bet olimpiskajām spēlēm mūsu sporta veidā neko nevar prognozēt
kvalificējās astoņas labākās,» skaidro – var pat būt tā, ka vienu dienu sportists
E.Krievāne.
vienā distancē uzvar, bet nākamajā dienā
Tomēr pozitīvi ir tas, ka mūsu ko- citā distancē noslido pirmspēdējais –,

Foto: Juris Bērziņš-Soms
Latvijas komandas dalībnieku stabilais
sniegums pirmajos divos Pasaules kausa
posmos ļāva cerēt, ka Latvija spēs kvalificēties jau nākamā gada olimpiādei.
Turklāt, ja nebūtu veselības problēmu
un izlase pēdējos posmos būtu startējusi
optimālā sastāvā, domāju, ka mums būtu
izdevies izcīnīt trīs vietas,» neslēpj trenere, norādot, ka kausā visstabilāk startēja
R.Zvejnieks, praktiski katru reizi spējot
finišēt starp labākajiem 32 šorttrekistiem.
Jāpiebilst, ka individuālajās distancēs
olimpiskajām spēlēm kvalificējās 32 labākie sportisti. Spēļu rīkotājai Dienvidkorejai garantētas piecas vietas gan sieviešu,
gan vīriešu konkurencē, bet, ja jebkurai
citai valstij labāko 32 atlētu sarakstā ir
vairāk par trim sportistiem, ceļazīmi uz
olimpiskajām spēlēm savai valstij iegūst
ranga nākamie labākie slidotāji.
E.Krievāne uzsver, ka paveikts ir ļoti
liels darbs, kas jau nes pirmos rezultātus,
jo īpaši tāpēc, ka Latvijas izlase Pasaules
kausā bija jaunākā komanda pēc vidējā
dalībnieku vecuma – mūsu komandas
vidējais vecums ir 17,6 gadi, bet pārējām
– pārsniedz 21 gadu.

Oficiālais paziņojums –
decembra sākumā

Pasaules kauss noslēdzies, un ir
skaidrs, ka no Latvijas uz Dienvidkorejas
spēlēm varēs doties divi šorttrekisti. Oficiālo paziņojumu Starptautiskā olimpiskā
komiteja sola atsūtīt Latvijai 5. decembrī,
tomēr izlases trenere E.Krievāne norāda:
gandrīz simtprocentīgi ir skaidrs, ka uz
olimpiskajām spēlēm dosies jelgavnieks
R.Zvejnieks, kurš Pasaules kausā rādīja
visstabilāko sniegumu. Plānots, ka viņš
startēs visās trīs distancēs – 500 metros,
1000 metros un 1500 metros. Savukārt
otrs sportists visdrīzāk būs R.Puķītis,
kurš startēs tikai vienā distancē – 1000
metros. Tieši viņš arī izcīnīja Latvijai
ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm šajā
distancē.
Jāatgādina, ka Phjončhanas ziemas
olimpiskās spēles norisināsies no 9. līdz
25. februārim.

FK «Jelgava» turpinās trenēt Ravils Sabitovs
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

FK «Jelgava» pagarinājis
līgumu ar Virslīgas komandas galveno treneri krievu
speciālistu Ravilu Sabitovu.
Līgums pagarināts uz vienu
sezonu.
Virslīgas komandai sezona noslēdzās
pirms nepilnām trim nedēļām, Latvijas
čempionātā izcīnot 6. vietu. Neskatoties uz it kā neveiksmīgu sezonu, kluba
vadība nolēmusi turpināt sadarbību
ar komandas galveno treneri. «Kad
komandai pievienojās treneris R.Sabitovs, mums jau bija problēmas, bet
viņš tās atrisināja, izmantojot mūsu
rīcībā esošos spēlētājus, un čempionāta

pēdējais nogrieznis bija samērā labs.
Ceturtajā spēļu riņķī FK «Jelgava»
R.Sabitova vadībā sasniedza otru
labāko rezultātu Virslīgā. Uzskatām,
ka treneris sevi labi pierādīja, tāpēc arī
turpināsim strādāt kopā,» stāsta FK
«Jelgava» direktors Sergejs Golubevs.
Jāpiebilst, ka trenera R.Sabitova
ieguldījumu novērtējusi arī Latvijas
Futbola federācija, kas ik mēnesi paziņo labāko treneri un spēlētājus. FK
«Jelgava» treneris atzīts par Virslīgas
sezonas oktobra/novembra labāko
treneri Treneru padomes vērtējumā.
R.Sabitovs par «Jelgavas» galveno
treneri kļuva augusta izskaņā, kad
jau bija skaidrs, ka komandai izcīnīt
godalgas un iespēju nākamsezon spēlēt Eiropas līgas kvalifikācijā būs ļoti

sarežģīti. Tomēr viņš prata motivēt
komandu, kas laukumā rādīja cienīgu
spēli. Oktobrī un novembrī komanda
aizvadīja četras spēles, no kurām divās
uzvarēja, ieskaitot sezonas pēdējo spēli
savā laukumā pret «RFS», bet divās
spēlēs cīnījās neizšķirti.
S.Golubevs norāda, ka šobrīd spēlētājiem ir atvaļinājums, bet sarunas ar
atsevišķiem futbolistiem jau sākušās.
«Plānojam, ka Virslīgas komanda treniņus atsāks uzreiz pēc Jaunā gada.
Kad būs zināms komandas sastāvs,
arī trenerim tiks izvirzīti konkrēti
mērķi, kas nākamsezon jāsasniedz,»
tā FK «Jelgava» direktors, piebilstot,
ka klubs, visticamāk, cīnīsies gan par
spēlēšanu Eirokausos, gan par medaļām Latvijas čempionātā.
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Sporta pasākumi
25. novembrī pulksten 11 – futbola
turnīrs «JFA «Jelgava» Cup 2017» U-9
grupai (sporta hallē).
25. novembrī pulksten 12.45 – Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-18 grupā: «Jelgavas LSS» –
«Lido» (ledus hallē).
25. novembrī pulksten 15.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts: HK
«Zemgale/LLU» – HK «Mogo» (ledus
hallē).
25. novembrī pulksten 17 – Jelgavas
pilsētas 2017. gada kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
25. novembrī pulksten 17 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K 50+:
IK «Doks» – «Ventspils» (sporta hallē).
25. novembrī pulksten 18 – Zemgales Amatieru hokeja līga (ledus hallē).
26. novembrī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas 2017. gada kausa izcīņa basketbolā (sporta hallē).
26. novembrī pulksten 11 – galda
tenisa rīts (sporta hallē).
26. novembrī pulksten 14.15 – Latvijas hokeja 1. līgas čempionāts: HK «Zemgale/JLSS» – «Mārupe» (ledus hallē).
26. novembrī pulksten 16 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K 45+:
IK «Doks» – «Talsi» (sporta hallē).
26. novembrī pulksten 19.15 – Zemgales Amatieru hokeja līga (ledus hallē).
27. un 28. novembrī pulksten 14 –
Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde
basketbolā (sporta hallē).
1. decembrī pulksten 16 un 2.
decembrī pulksten 12 – Latvijas čempionāts peldēšanā junioriem (LLU sporta
namā).
2. decembrī pulksten 17.30 – Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-18 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS» – «Daugava» (ledus
hallē).
2. decembrī pulksten 10 – galda
tenisa turnīrs jauniešiem (sporta hallē).
2. decembrī pulksten 16 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K 50+: IK
«Doks» – «Ķekava» (sporta hallē).
2. decembrī pulksten 11 un 3. decembrī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas
2017. gada kausa izcīņas basketbolā
ceturtdaļfināli un pusfināli (sporta hallē).
3. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa galda tenisā, 5. kārta (sporta
hallē).
3. decembrī pulksten 14.15 – Latvijas hokeja 1. līgas čempionāts: «Zemgale/JLSS» – «Valmieras HK/BSS/ViA»
(ledus hallē).
3. decembrī pulksten 18 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-16 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS» – Sieviešu klubu izlase
(ledus hallē).
6. decembrī pulksten 19.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts: HK
«Zemgale/LLU» – HK «Prizma» (ledus
hallē).
7. decembrī pulksten 13 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 47. spartakiāde tautas
bumbā (sporta hallē).
8. decembrī pulksten 18 – Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijas čempionāts:
«Jelgavas BJSS» – BK «Krāslava/Sporta
skola» (sporta hallē).
8. decembrī pulksten 16 un 9.
decembrī pulksten 12 – Latvijas universiāde peldēšanā (LLU sporta namā).

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
30. novembrī plkst.18 organizē

ATVĒRTO DURVJU DIENU

2018./2019. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.20541441.
Elektromontieris. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Aizsaulē aizgājuši
JURIJS OSIPOVS (1949. g.)
ANTOŅINA MIRONOVA (1925. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2543.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 34.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Kārsava–Bozova–Malnava.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 94.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2543.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma.*
1.25 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Stella un Austrumu zvaigzne.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2008.g.
8.35 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
9.00 Aculiecinieks.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 93.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 728.sērija.
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.*
13.00 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 729.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
22.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 10. un 11.sērija.
0.00 «Positivus 2013».*
1.00 «SeMS» piedāvā... Gvena Stefāni.*
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 119. un 120.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 35.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 9.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 235. un 236.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 11.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 75.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 8.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 93.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 41.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 12.sērija.
10.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 7.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 50. un 51.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 13.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 60. un 61.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 13.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 51.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 28. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Arvīds Mūrnieks (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2544.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 35.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 95.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 34.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2544.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Māris Sirmais.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Vienmēr prezidente. Dokumentāla filma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. Patiesība par HIV. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Cilvēka bērns. Studijas «Trīs» ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
1.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.30 Darbs planētas labā. Cīņa pret malāriju. Dok.filmu cikls.
8.35  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 94.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 729.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.*
14.20 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 730.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
22.15 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3. un 4.sērija.
0.55 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāl

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 121. un 122.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 36.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 10.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 237. un 238.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 12.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 76.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības koks.
Kanādas un ASV romantiska komēdija. 2016.g.
23.05 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.30 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 9.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 13.sērija.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 8.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 51. un 52.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 14.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 62. un 63.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 6.sērija.
23.05 Izlaušanās 5. 2.sērija.
24.00 Motīvs? 2. Seriāls. 7.sērija.
1.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 52.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 29. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Kārsava–Bozova–Malnava.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2545.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 36.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 96.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 35.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2545.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Kinogadsimts Latvijā. «Telefilma Rīga» dokumentāla filma.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Izkrāsotā ģimene.
Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.00 Patiesība par HIV. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
9.10  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 95.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 730.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 15 km distance sievietēm.
19.45 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.20 Biomīmikrija: Bioģeometrija. Dokumentāla filma.
21.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
22.15  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
23.15  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.15 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
1.15 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 123. un 124.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 37.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.50 Mīlestības koks. Romantiska komēdija. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 77.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 10.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 3. Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 2.sērija.
22.35 A komanda. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
1.10 Turpini filmēt! ASV šausmu filma. 2014.g.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 14.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 9.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 52. un 53.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 15.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 64. un 65.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 9.sērija.
0.40 Leģendas. Seriāls. 9.sērija.
1.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.05 Svešā seja. Seriāls. 53.sērija.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 30. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2546.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 37.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 100 g kultūras. Personība. Vokālā grupa «Latvian Voices».*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 97.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 36.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2546.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā. Muižu parki un kapi.
20.00 Būt latvietim. Austrālija.*

Ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Personība. 100 g kultūras.*
0.30 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.35 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Kārsava–Bozova–Malnava (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Darbs planētas labā. Ne varoņi, ne mocekļi. Dok.filmu cikls.
9.10  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 96.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 731.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 20 km distance vīriešiem.
19.45 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.55  Dzeguze. Slovākijas Seriāls (ar subt.). 2015.g. 42.sērija.
22.55 Sporta studija.*
23.40 Biomīmikrija: Bioģeometrija. Dokumentāla filma.
0.35 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.20 Personība. 100 g kultūras.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 125. un 126.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 38.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
11.45 Un tad ieradās Vanda. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 78.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 «Lauku sētas» aizkulises.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 11.sērija.
22.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
0.45 Čikāgas sardzē 4. Seriāls. 1.sērija.
1.25 Nakts karaliene. Seriāls. 44.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 10.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 15.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 10.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 53. un 54.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 16.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 66. un 67.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 14.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Pēdējais raganu mednieks.
ASV fantāzijas spraiga sižeta filma. 2015.g.
0.05 Leģendas. Seriāls. 10.sērija.
1.05 Motīvs? 2. Seriāls. 9.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 54.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 49. un 50.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 1. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 5.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 38.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.06 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 98.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 37.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Valka 1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome.
22.00 Modris. Latvijas drāma. 2014.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Modris. Latvijas drāma. Filmas turpinājums.
0.10 Latvijas sirdsdziesma.*
1.05 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
2.05  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.

2.55  Alpu dakteris 8. Seriāls. 9. un 10.sērija.
4.35 Ceturtā studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Kārsava–Bozova–Malnava (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 97.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 732.sērija.
11.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Latvija – Čehija.
18.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
21.00 FIFA Pasaules kausa izcīņas izloze. Pārraide no Maskavas.
22.00  Tās tik ir operas! «Madama Butterfly». Dokumentālu filmu cikls.
23.00 Cirks «Kolumbija». Romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.
1.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 127. un 128.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 39.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 13.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
11.50 Debesu mirdzums tavās acīs. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 79.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Nāvējošā vājība. Kanādas detektīvfilma. 2017.g.
23.05 Iemīlējies Šekspīrs. Romantiska komēdija. 1998.g.
1.25 Nakts karaliene. Seriāls. 45.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 13.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 1.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4.
Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 16.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 11.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 2.sērija.
15.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
16.25 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 1.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 17.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 68. un 69.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Trejāda Vaira. Dokumentāla filma.
20.40 Viens pats mājās. ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
22.45 Šis un tas par Mēriju. ASV komēdija. 1998.g.
1.10 Motīvs? 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.55 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 7.sērija.
3.20 UgunsGrēks 2. Seriāls. 51. un 52.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Sestdiena, 2. decembris
LTV1
5.20 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Sniega kaujas.
Kanādas animācijas filma (ar subt.). 2015.g.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 74. un 75.sērija.
13.25 Valka 1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome.*
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Būt latvietim. Austrālija.*
15.05  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 18.sērija.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Kamieļu atgriešanās. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Kurš ir kurš?
22.50 Cirks «Kolumbija». Romantiska drāma. 2010.g.
0.50 U.Stabulnieka piemiņas koncerts «Tik un tā».*
3.10 Supernova 2017.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
10.20 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Latvija – Norvēģija.
12.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
13.10 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī. 2017.g.
15.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
16.55 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 8.sērija (krievu val., ar subt.).
18.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.00 Aculiecinieks.*
19.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.00 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 6.sērija.
22.50  Deivida Gareta koncerts. 2012.
1.10 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.15 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 137. un 138.sērija.
3.05 Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums».*
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.15 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
6.30 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
15.50 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Nāvējošā vājība.
Kanādas detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 239. un 240.sērija.
23.10 Lietu kārtība. ASV un Francijas komēdija. 2003.g.
1.10 Parādība. ASV šausmu filma. 2012.g.
2.20 Doktors Mārtins 3. Seriāls. 2.sērija.
3.00 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
7.00 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 1.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
12.05 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
15.30 Viens pats mājās. ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Drošsirde. ASV animācijas filma. 2012.g.
21.25 Atriebība sieviešu gaumē. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.35 Pēdējais raganu mednieks. Fantāzijas spraiga sižeta filma. 2015.g.
1.35 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 8.sērija.
1.55 Leģendas. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 3. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār! Esmeralda Ermale.
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Latvijas kods. Izkrāsotā ģimene. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Jette Užāne.
17.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Balss pavēlnieks.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Karaļa runa. Lielbritānijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2010.g.
23.35  Kamieļu atgriešanās. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
0.35 Zigmara Liepiņa autorkoncerts Latvijas Nacionālajā operā.*
2.25 Lielā mūzikas balva 2016.*
5.05 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Sniega kaujas. Animācijas filma (ar subt.). 2015.g.
12.15 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 137. un 138.sērija.
13.35 Kapteinis 13.*
14.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
14.55 Deviņdesmitie.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.55 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
17.30  Tās tik ir operas! «Madama Butterfly». Dok.filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 12. un 13.sērija.
21.00  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5. un 6.sērija.
22.45 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 8.sērija (krievu val., ar subt.).
23.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40 Sporta studija.*
1.30 Aculiecinieks.*
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TV PROGRAMMA

1.45 Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts.*
3.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Vilfreds. Seriāls. 8. un 9.sērija.
5.55 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 9.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 11.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
12.20 Karamba! Humora raidījums.
12.55 Laika ceļotāja sieva. ASV fantāzijas filma. 2009.g.
15.00 Lietus vīrs. ASV drāma. 1988.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 NCIS: Losandželosa 4. Seriāls. 2012.g. 18. un 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 241. un 242.sērija.

23.15 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 3.sērija.
1.10 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
2.30 Ceļa gals. ASV šausmu filma. 2009.g.
3.45 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 10.sērija.
6.05 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
12.20 Notinghila.
ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 1999.g.
15.00 Atriebība sieviešu gaumē. Romantiska komēdija. 2014.g.
17.10 Drošsirde. ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 14.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
24.00 Radīti viens otram. ASV komēdija. 2014.g.
1.30 Notinghila.
ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 1999.g.
3.40 Iespējams tikai Krievijā 8.

7

Jelgavas tehnikums piedāvā mācības «Jauniešu garantijas» profesionālajā
izglītības programmā, saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1,5 gadi

Pēc 12. klases

Mērķa grupa:
1. jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) – nenodarbinātas personas;
2. jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) – nodarbinātas personas.
Dokumentus pieņem: līdz 2018. gada 10. janvārim (pirmdien–ceturtdien no plkst.8 līdz 17, piektdien no plkst.8 līdz 15) Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206. telpā. Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.
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Pasākumi pilsētā
23. novembrī pulksten 19 – grupas «Otra puse» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļešu
cena – 10–15 € (kultūras namā).
24. novembrī pulksten 18 – pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radīta dokumentālā eseja «Kā man gribas iet». Pēc izrādes – J.Užānes cimdu izstāde un sarunas
ar izrādes veidotājiem. Radošā grupa – Elīna Apsīte, Lilija Lipora, Edgars Lipors, Maija
Švēdenberga. Biļešu cena – 10 €; skolēniem un pensionāriem – 5 € (Spīdolas ģimnāzijā).
24. novembrī pulksten 19 – Aija Vītoliņa un «Tango sin Quinto» koncertā
«Atgriezties dienvidos». Radošais sastāvs: A.Vītoliņa (vokāls), J.Stafeckis (kontrabass), A.Noviks (akordeons), A.Zavackis (sitamie instrumenti), R.Melderis (vijole) un
R.Vendiņš (klavieres). Programmā: dziesmas no A.Pjacollas tango operas «Maria de
Buenos Aires», ladino dziesminieces J.Levī skaņdarbi, E.Piafas melodijas franču valodā,
M.Ravēla, R.Galjāno skaņdarbi un dažas tradicionālas tango melodijas. Biļešu cena
– 7–15 € (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 18 – koncerts «Smaidiet, un labi būs!». Piedalās mūziķu
apvienība «Vintāža», Nacionālā teātra aktieris A.Ančevskis, dziedātāji N.Rutulis,
G.Krievkalna, R.Dūduma. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētkus gaidot»: adventes
vainaga darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
26. novembrī pulksten 14 – Ukraiņu kultūras nedēļas noslēguma koncerts. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
28. novembrī pulksten 18 – Maskavas valsts muzikālā teātra «Na Basmannoj»
viesizrāde «Runcis zābakos». Izrāde krievu valodā. Biļešu cena – 8–15 €; bērniem līdz
5 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas (kultūras namā).
29. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
30. novembrī pulksten 18 – Tūrisma vakars. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī». Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolas aktu zālē).
2. decembrī pulksten 13 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi» un
«Jundēni» deju uzvedums pēc Ē.Ādamsona pasakas motīviem «Ringla trauc pie
Ričus ciemā». Biļetes iepriekšpārdošanā – BJC «Junda» Pasta ielā 32, koncerta dienā
no pulksten 12 – kultūras namā. Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
2. decembrī pulksten 19 – BJC «Junda» tautas deju kolektīva «Jundari» deju
uzvedums «Kerija. Mēs. Pieaugšana». Mūzika – R.Pauls, horeogrāfija – J.Grūtups.
Biļetes iepriekšpārdošanā – BJC «Junda» Pasta ielā 32, koncerta dienā no pulksten
18 – kultūras namā. Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
2. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Stikla eņģeļu radošā darbnīca».
Kopā ar mākslinieci Latvijas Mākslas akadēmijas docenti Ilzi Dūdiņu tiks apgūtas
stikla apstrādes pamatprasmes. Praktiska radošā nodarbība kausētā stikla tehnikā
veidota eņģeļa izgatavošanai. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
3. decembrī pulksten 14 – ziemas koncertprogramma «Es piederu tev – tu man».
Piedalās: N.Zušs, I.Puncuļš, I.Balode, V.Meļuščenkovs, I.Grēvele, V.Gorņevs. Biļešu
cena – 6–8 € (kultūras namā).
3. decembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu grupas
oriģināldarbs – izrāde «Melnā, melnā mājā». Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(k/n «Rota»).
3. decembrī pulksten 16 – koncerts «Saucēja balss». Piedalās ērģelniece K.Adamaite, tenors J.Kurševs, saksofonists A.Sīmanis. Programmā: J.S.Baha, M.Einfeldes,
Ē.Ešenvalda, S.Franka un A.Kalēja mūzika. Biļetes iepriekšpārdošanā – «Biļešu paradīzes»
un kultūras nama kasē, koncerta dienā no plkst.15 – Sv.Annas baznīcā. Biļešu cena –
2 € (Sv.Annas baznīcā).
3. decembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana; no pulksten 15 līdz
18 – Ziemassvētku dāvanu tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
5. decembrī pulksten 14 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2017» apbalvošanas
ceremonija. Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
5. decembrī pulksten 10 – seminārs sadarbībā ar VID «Sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātes». Informācija un pieteikšanās: 63012155, 63012169
vai liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
5. decembrī pulksten 10 un 6. decembrī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas dāvana
– Ziemassvētku izrāde latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu
bērniem: Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Mazā raganiņa». Režisors – A.Bolmanis.
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).

Izstādes
No 1. decembra – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 1. decembra – Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde «Gaidot ziemu»
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē).
No 1. decembra līdz 5. janvārim – stikla mākslas izstāde «Laiks. Plūsma. Doma.
Vol 2» (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 2. decembra – latviešu glezniecības vecmeistara K.Baltgaiļa gleznu, dokumentu, fotogrāfiju u.c. artefaktu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 13. decembra – A.Gibetas izstāde «Skaistuma estētikā» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 9. decembra līdz 3. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā).
11. decembrī pulksten 15 – rokdarbu izstādes «Radošums bez ierobežojumiem»
atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 17. decembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

Pirmo reizi vienkopus –
Valters, Rozentāls un Purvītis

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

atklāt valsts svētku mēnesī. «Mūsu muzeja kolekcijā ir vien daži Johana Valtera
«Šī ir pirmā izstāde Latvijas
darbi un viens Jaņa Rozentāla zīmējums,
brīvvalsts vēsturē, kas apkopo
tādēļ šo ekspozīciju veido Zuzānu ģimeValtera, Rozentāla un Purvīša
nes kolekcijas mākslas darbi,» skaidro
darbus, un mēs varam būt
M.Kaupere, papildinot, ka muzejam
lepni, ka tā ir apskatāma
izveidojusies laba sadarbība ar Mūkusalas
tieši Jelgavā,» Ģederta Eliasa
Mākslas salonu. «Jelgavas muzejs mums
Jelgavas Vēstures un mākslas
ir īpašs, tādēļ prieks šeit atklāt izstādi ar
muzejā atklājot izstādi «Trīs
mūsu kolekcijas darbiem – ceru, ka izstāglezniecības vecmeistari. Vilde būs apmeklēta, jo šie darbi ir jāredz,»
helms Purvītis, Janis Rozentāls,
tā Mūkusalas Mākslas salona vadītājas
Johans Valters», sacīja muzeja
pienākumu izpildītāja Līga Lindenbauma.
direktores vietniece Marija
«Valters bija jelgavnieks un arī citādi
Kaupere.
saistīts ar Jelgavu, taču arī abiem pārējiem
māksliniekiem bijusi saistība ar Jelgavu,»
Viņa norāda, ka šie trīs meistari ir stāsta M.Kaupere. V.Purvītis, J.Rozentāls
mūsu glezniecības pamats, tādēļ muzeja un J.Valters vienā laikā studēja Pēterburkolektīvs īpaši priecājas par iespēju izstādi gas Mākslas akadēmijā, bet 1897. gada

vasarā J.Valters un V.Purvītis Jelgavā
gleznoja savu diplomdarbu, lai pretendētu
uz pirmās pakāpes mākslinieka grādu, un
pirms atgriešanās Pēterburgā sarīkoja
šeit izstādi, gūstot lielu ievērību. Zīmīgi,
ka tieši šogad aprit 120 gadu kopš šīs
izstādes norises. Arī J.Rozentālam ir bijusi
personālizstāde Jelgavā – tā notika 1910.
gadā. Tāpat jāpiebilst, ka 1898. gadā J.Valters savā dzimtajā pilsētā Jelgavā ierīkoja
studiju, kuru apmeklēja gan tādi latviešu
gleznotāji kā Ģ.Eliass un Sigismunds
Vidbergs, gan arī ievērojamais lietuviešu
mākslinieks Petrs Kalpoks un vairāki
Baltijas vācu gleznotāji.
Izstāde «Trīs glezniecības vecmeistari. Vilhelms Purvītis, Janis Rozentāls,
Johans Valters» Jelgavas muzejā apskatāma līdz 30. decembrim.

Ar dokumentālās filmas pirmizrādi
atzīmēs ceturtdaļu gadsimta
 Jana Bahmane

bas vēsturi 30 teātra personību – režisoru
un aktieru – atmiņu stāstos un arhīvu bil«Vienmēr esmu bijis lepns par
dēs. Filmas autori ir R.Gāle un ilggadējs
to, ka esmu daļa no Jelgavas
teātra aktieris Jēkabs Kalnājs. «Veidojot
Jaunā teātra, jo strādāt kopā
šo filmu, man pašam bija svarīgi sastrukar tik aktīvi domājošu un atturizēt, kas teātrī šo gadu laikā ir noticis.
raktīvu personību kopumu ir
Man gribējās šo brīvdomātāju bariņu, šo
vienlīdz lieliski un sarežģīti,»
stāstu dokumentēt. Dokumentālās filsaka Jelgavas Jaunā teātra
mas veidošana pirmām kārtām ir būtiska
režisors Rihards Gāle. 25. nomūsu teātrim, lai jauniešiem, kas šobrīd
vembrī pulksten 18 teātris ar
tikai sāk darbu teātra studijā, ir skaidra
dokumentālās filmas «Katras
sajūta par to, cik nozīmīgā un pamatīgā
beigas ir jauns sākums» pirmkolektīvā viņi strādā. Ir svarīgi nezaudēt
izrādi kultūras namā «Rota»
šīs teātra saknes,» atzīst R.Gāle, papilatzīmēs savu 25. jubileju.
dinot, ka filmas uzņemšana sākusies šā
gada vasarā, aicinot ar teātri saistītos
Dokumentālā filma vēsta par Jelgavas cilvēkus dalīties atmiņās un pārdomās
Jaunā teātra izveidošanos un attīstību, par teātri kameras priekšā.
atspoguļojot 25 gadus garu teātra darbīTāpat Jelgavas Jaunā teātra jubilejā

«Rotā» varēs apskatīt teātra aktieru
Agneses Karlsones un Riharda Goldmaņa veidotās kolāžas no 25 gadu gaitā
spēlēto izrāžu plakātiem un fotoattēliem,
pasākuma dalībniekiem sniedzot iespēju
atminēties vai no jauna ieraudzīt izrāžu
spilgtākos mirkļus. Jāpiebilst, ka pasākumā muzicēs teātra aktieri.
Jelgavas Jaunais teātris uz filmas
«Katras beigas ir jauns sākums» pirmizrādi un 25 gadu jubilejas svinībām, kas
25. novembrī pulksten 18 notiks kultūras
namā «Rota», ielūdz aktierus, režisorus,
māksliniekus, palīgus, domubiedrus,
draugus un atbalstītājus. Interesenti, kas
nav saistīti ar teātri, bet vēlas apmeklēt
pasākumu, aicināti iepriekš pieteikties
pa tālruni 20390060. Dalība pasākumā
– bez maksas.

«Jundas» kolektīvi aicina uz divām deju izrādēm
 Jana Bahmane

«Manuprāt, horeogrāfija ir izdevusies vien tad, ja tajā var nolasīt
stāstu – pat vislabākais tehniskais izpildījums neuzrunās, ja dejotājs
iekšēji neizjutīs dejas vēstījumu,» vērtē bērnu un jauniešu centra
«Junda» tautas deju kolektīvu mākslinieciskā vadītāja Madlēna
Bratkus. 2. decembrī Jelgavas kultūras namā būs divu M.Bratkus
vadīto kolektīvu deju izrāžu pirmizrādes – pulksten 13 varēs dzīvot
līdzi pēc Ērika Ādamsona pasakas motīviem veidotajam deju stāstam
«Ringla trauc pie Ričus ciemā», bet pulksten 19 – ilggadējā dejotāja
Jāņa Grūtupa oriģināldarbam «Kerija. Mēs. Pieaugšana».
«Deju izrāde «Velniņi», ko uzvedām piedāvājām citu stāstu,» atklāj M.Bratkus.
pērn, pierādīja, ka bērni ir ļoti varoši, un
Deju uzvedumā «Ringla trauc pie Ričus
šoreiz nolēmām uzvest divas deju izrādes ciemā» piedalās tautas deju kolektīvu
– dejotāju ir daudz, un katram vecumam «Jundaliņi» un «Jundēni» dejotāji no

pirmsskolas vecuma līdz 7. klasei, un tā
radīta pēc latviešu rakstnieka Ē.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns Ringla»
motīviem. Izrādi veido 19 horeogrāfiski
numuri, ko paspilgtina Ē.Ādamsona
teksts. «Man ir svarīgi, lai katrs bērns šo
stāstu izprot, tādēļ mēs to pārrunājām
– tas bērniem palīdz arī labāk iedvesmoties tēlu veidošanai,» vērtē deju izrādes
horeogrāfe. Viņa atklāj, ka patiesi lepojas
ar dejotājiem, redzot viņu iesaistīšanos.
«Es uzlieku mūziku, un bērni – bieži vien
pat neapzināti – sniedz savas idejas. Man
kā pieaugušajam vien atliek tās savienot
stāstā,» tā M.Bratkus. Viņa neslēpj, ka
izdošanās pamatā ir cieša sadarbība starp

dejotāju skolotāju un vecākiem.
Savukārt deju izrādē «Kerija. Mēs.
Pieaugšana» piedalās deju kolektīva
«Jundari» dalībnieki, un tā stāsta par
viņu gaitām un pieaugšanu. «Pirms trim
gadiem Madlēna man piedāvāja uzvest
vienu deju, tai sekoja vēl piecas dejas uzvedumam «Velniņi», un šobrīd top mans
oriģināldarbs, kas patiesībā ir diezgan personisks vēstījums par mums, dejotājiem,
kas piedalās uzvedumā,» stāsta 17 gadus
vecais 12. klases skolnieks J.Grūtups.
Šim darbam iedvesma gūta no Raimonda
Paula mūzikla «Māsa Kerija». «Manuprāt,
R.Paula sarakstītā mūzika ir ļoti trāpīga,
turklāt daudzas situācijas, kas aprakstītas

romānā, ir aktuālas arī šobrīd. Protams,
izrādē būs tēli, bet saturiski šis stāsts būs
par mums. Tas man allaž paticis mūsu
kolektīvā – mūsu koncertos vienmēr
nozīmīgs ir iekšējais patiesums,» tā deju
izrādes autors. Jāpiebilst, ka lielākā daļa
izrādes dalībnieku «Jundas» deju kolektīvā dejo jau kopš bērnības, J.Grūtups – no
divu gadu vecuma.
Abu deju izrāžu režisore ir Elīna Apsīte.
«Jundas» tautas deju kolektīvu deju
izrādes Jelgavas kultūras namā notiks
2. decembrī pulksten 13 un 19. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties «Jundā»
Pasta ielā 32, bet koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – 2 un 3 eiro.

