Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 23. novembrī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

Jelgavā būvēs vegānu un
veģetāriešu pārtikas rūpnīcu
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā piektdienā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un SIA
«Nature Foods» valdes loceklis Markuss
Masins noslēdza sadarbības memorandu,
kas paredz uz pašvaldības zemes Prohorova ielā 13 būvēt jaunu
rūpnīcu, kurā tiks ražota vegāniem un veģetāriešiem paredzēta
pārtika. Plānots, ka
būvniecības darbi tiks
uzsākti 2019. gadā,
bet jau 2020. gadā
rūpnīca sāks darbu.

Sāk pirmo
sezonu
zem jumta
Sestdien sezonu uzsāka pilsētas publiskā slidotava Pasta salā. Pirmajās dienās to apmeklējuši jau vairāki simti slidotgribētāju. Ja līdz šim slidotavas darba laiks bija tieši atkarīgs no laikapstākļiem, tad šī ir pirmā sezona, kad līdz ar jumta izbūvi
slidotava bez pārtraukumiem būs atvērta līdz pat pavasarim. Slidotava ir pieejama katru dienu, piedāvājot konkrētus
laikus slidošanai bez un ar hokeja nūjām. Šobrīd darba dienās publiskā slidošana sākas no pulksten 14, bet no pulksten
20 līdz 21 paredzēts laiks slidošanai ar hokeja nūjām. Savukārt brīvdienās un svētku dienās publiskā slidošana pieejama
apmeklētājiem no pulksten 11, savukārt no pulksten 19 līdz 20 paredzēts laiks slidošanai ar hokeja nūjām. Decembrī slidotavas darba laiks mainīsies, jo plānots, ka tur daļu treniņu aizvadīs arī Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi. Papildu
informāciju par slidojumiem un laukuma rezervāciju iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 20367677 vai mājaslapā www.
zoc.lv. Jāpiebilst, ka slidotavā ir pieejama arī slidu noma, un norēķināties par pakalpojumiem iespējams tikai skaidrā naudā.

Pa Rūpniecības ielu vidēji dienā Lidmašīna ar Jelgavas vārdu
izbrauc ap 10 000 automašīnu jau devusies pirmajos reisos
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle

Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas
centrs (POIC) pēc uzņēmuma «Fortum Jelgava»
lūguma veicis autotransporta uzskaiti, kas šķērso
Rūpniecības ielu pie krustojuma ar Tērvetes ielu.
Uzņēmums vēlējās noskaidrot, cik lielā mērā
satiksmes intensitāti šajā krustojumā ietekmē
biokoģenerācijas stacija un tai pienākošais un
no tās aizplūstošais kravas transports. Iegūtie
dati liecina, ka darba dienā šo krustojumu šķērso
vairāk nekā 10 000 transportlīdzekļu, no kuriem
apmēram desmitā daļa ir kravas transports, un
mašīnu skaits, kas uz koģenerācijas staciju ved
kurināmo un izved no tās pelnus, nepārsniedz trīs
procentus no kopējās kravas transporta plūsmas
šajā krustojumā.
POIC transporta uzskaiti,
atsevišķi izdalot vieglās un
smagās automašīnas, veica trīs
dienas – darbadienā vasarā un
rudenī, lai varētu salīdzināt,
vai un kā mainījusies noslodze,
kā arī vasaras brīvdienā. Izraudzītie datumi – 26. jūlijs (ceturtdiena), 28. jūlijs (sestdiena)
un 1. novembris (ceturtdiena).
Veiktā uzskaite liecina, ka
satiksme Rūpniecības ielā ir
ļoti intensīva – darba dienā, sā-

kot no pulksten 7, ik stundu pa
to pārvietojas vairāk nekā 500
vieglo automašīnu. Šāda satiksmes intensitāte ir novērojama
visas dienas garumā – rudenī
līdz pulksten 19, bet vasarā –
stundu ilgāk. Visintensīvākā
satiksme ir rīta stundās, kad
iedzīvotāji dodas uz darbu,
ved bērnus uz skolu un dodas
dienas gaitās, un vakarā, kad
atgriežas mājās.
Turpinājums 3.lpp.

Pirmajā reisā, kas
lidoja no Rīgas uz
Barselonu Spānijā,
16. novembrī devās
lidsabiedrības «airBaltic» jaunā lidmašīna,
kura nosaukta Jelgavas vārdā.
««Airbus A220-300» lidmašīna ar reģistrācijas numuru
YL-CSK ieguva Jelgavas vārdu
naktī uz 16. novembri, bet jau
piektdien ar to veikts lidojums
no Rīgas uz Barselonu,» informē uzņēmums.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Latvijas lidsabiedrība «airBaltic» vēlas nest Latvijas vārdu pasaulē, piešķirot
Latvijas pilsētu vārdus 14 jaunām «Airbus A220-300» lidmašīnām. Pilsētas, kuru vārdā tiks
nosauktas jaunās lidmašīnas,
tika noskaidrotas iedzīvotāju
balsojumā. Jelgava ar 3608
balsīm ieguva 11. vietu.
Vislielāko balsu skaitu konkursā ar vairāku tūkstošu pār-

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

svaru saņēma Cēsis, Alūksne,
Valmiera, Kuldīga, Smiltene,
Ogre, Līvāni, Bauska un Gulbene, bet uzreiz pēc Jelgavas TOP
14 papildināja Liepāja, Jūrmala
un Sigulda. Uzņēmuma korporatīvās komunikācijas vadītāja
Alise Briede norāda, ka pilsētu
vārdus ieguvušas jau gandrīz
visas «Airbus A220-300» lidmašīnas.
Jaunās «Airbus A220-300»
lidmašīnas, tostarp Jelgavas
vārdā nosauktā, lido gan uz pasažieru pieprasītākajiem galamērķiem, piemēram, Londonu,
Amsterdamu vai Maskavu, gan
arī uz tādiem attāliem un pasažieru iecienītiem galamērķiem
kā, piemēram, Lisabona, Malaga vai Abū Dabī. Jāpiebilst, ka
«airBaltic» nodrošina lidojumus
uz vairāk nekā 70 galamērķiem
no Rīgas, Tallinas un Viļņas.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Uzņēmuma pamatdarbība
ir vegāniem un veģetāriešiem
paredzētu pārtikas produktu
receptūru izstrāde, pārstrādes
tehnoloģiju izstrāde, ražošana
un izplatīšana. Galvenais produkts ir no pākšaugu proteīna
iegūstams dzēriens – veselīga
alternatīva govs pienam. Tāpat
uzņēmums iecerējis arī uzkodu
ražošanu no zirņu proteīna.
«Jelgavā ir visi priekšnosacījumi veiksmīgai uzņēmējdarbībai – tā atrodas tuvu Rīgai,
te ir laba infrastruktūra, šī ir
universitātes pilsēta, turklāt
šeit skolo jaunos speciālistus
tieši pārtikas nozarē, kas mudina domāt, ka mums nebūs
problēmu atrast darbiniekus,»
izvēli par labu mūsu pilsētai
skaidro uzņēmuma valdes loceklis M.Masins.
Sadarbības līgums nosaka,
ka Prohorova ielā 13 tiks uzbūvēta ražošanas ēka, kuras
kopējā platība veidos vismaz
4000 kvadrātmetrus. Kopējās
investīcijas ražotnes izveidošanā tiek plānotas 7 000 000
eiro apmērā. Investīciju avots –
vācu investoru kapitāls. M.Masins stāsta, ka šobrīd norisinās
rūpnīcas projektēšanas darbi,
taču jau 2019. gadā ir plānots
uzsākt būvniecību, lai 2020.
gadā tiktu īstenota reāla produktu ražošana Jelgavā. Uzņē-

muma valdes loceklis informē,
ka šobrīd ir izstrādāts pirmais
produkts – no pākšaugu proteīna iegūts dzēriens. Kamēr
uzņēmumam nav rūpnīcas
Latvijā, pēc dažām nedēļām
tiks uzsākti šī produkta ražošanas testi Polijā, un vispirms
konkrētais produkts nonāks
Vācijas, Austrijas un Šveices
veikalu plauktos.
Uzņēmuma iecere ir Jelgavas ražotnē izveidot vismaz 61
jaunu darbavietu. «Būs nepieciešami visa līmeņa darbinieki
– sākot no rūpnīcas vadības,
ražošanas līniju inženieriem
līdz loģistikas un noliktavas
strādniekiem. Mūsu uzņēmuma
mērķis ir nepārtraukti strādāt
pie jaunu produktu izstrādes
un attīstības, tāpēc ļoti svarīga
loma šajā gadījumā būs Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
potenciālam,» atzīst uzņēmuma
valdes loceklis.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš novērtē uzņēmēja lēmumu ražotni būvēt
mūsu pilsētā. «Tās būs ne vien
jaunas darbavietas un vēl viena
sakārtota teritorija pilsētā, bet
būs nepieciešams arī zinātnisks
ieguldījums, jo produkti ir inovatīvi, un ceru, ka arī mūsu
universitāte varēs sniegt savu
ieguldījumu,» tā A.Rāviņš.
Jelgavas pilsētas pašvaldības un M.Masina parakstītais
sadarbības līgums paredz, ka
Jelgavas pilsētas pašvaldība
zemes gabala izmantošanai
nodrošinās inženiertehniskās
apgādes tīklus un piebraucamo
ceļu atbilstoši Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam «Tehniskās
infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
degradētā teritorijā». Projekta
mērķis ir pārbūvēt un atjaunot
Garozas, Prohorova un Neretas ielas, pārbūvējot un paplašinot braukšanas joslas, kā arī
izbūvējot autobusu pieturas,
apgaismojumu, inženiertīklus,
apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu. Novecojušās ielu
infrastruktūras uzlabošana
paredzēta 2019. un 2020. gadā.

Pagājušajā piektdienā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un SIA «Nature Foods» valdes loceklis Markuss Masins noslēdza sadarbības memorandu, kas paredz uz pašvaldības zemes
Prohorova ielā 13 būvēt jaunu rūpnīcu, kurā tiks ražota vegāniem
un veģetāriešiem paredzēta pārtika.
Foto: Ivars Veiliņš

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

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LATVIJAI – 100

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Foto: no JV arhīva

Zemgales Olimpisko centru 18. novembra vakarā piepildīja
mūzika un dejas, svētku dižkoncertā «Mēs esam Latvija!»
pulcējot ap 700 dziedātāju un dejotāju, savukārt klātienē koncertu vēroja 1300 jelgavnieku. Valsts simtgades stāsts katram
ir savs – šis bija jelgavnieku izstāstītais, iezīmējot gan Sibīrijas
atstātās pēdas, gan kopā būšanas un sadziedāšanās prieku.
Ja iepriekšējos gados
multimediālās projekcijas jelgavniekus
pārsteidza ar vizuālo
vēstījumu, tad šogad
īpaša uzmanība tika
pievērsta tās muzikālajam noformējumam
– dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» jaunās aranžijas pirmatskaņojumam.

Ikgadējo tradīciju valsts svētkos
pulcēties pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa
šogad bagātināja goda sardze
un audioieraksti ar jaunsargu
stāstiem par to, ko viņiem nozīmē
Latvija. Savukārt klātienē savus
vēlējumus mūsu valstij izteica
triju paaudžu runātāji. «Man ir
zeme, par kuru es runāju tikai
vienā – sirds – valodā, man ir
tauta, par kuru es runāju tikai
vienā – latviešu – valodā, man
ir laime atbildību par savu dzīvi
uzņemties pašam, un man ir tas
gods strādāt profesijā, kas sniedz
gandarījumu,» savā uzrunā sacīja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas fizikas skolotājs Andrejs Sālzirnis. Vēl
divas paaudzes pārstāvēja Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» mākslinieciskā vadītāja Līga
Celma-Kursiete un jaunsardze Signija Zandovska.

«Tik emocionāli un
skaisti»; «Šogad
salūts tiešām bija
ar vēstījumu» – tā
uzrunātie jelgavnieki novērtēja valsts
simtgades uguņošanu Jelgavā. Uguņošanu ievadīja pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
uzruna un valsts
himna, bet septiņas
minūtes ilgā salūta
kulminācijas brīdī
izskanēja Mārtiņa
Brauna «Saule, Pērkons, Daugava», kas
daudzus uzrunāja
vienoties dziesmā.

Hercoga Jēkaba laukumā dienas gaitā varēja baudīt Jelgavas mūziķu koncertu, bet vakarā
laukumā uzstājās grupa «Credo».

Pie kultūras nama 18. novembrī ikvienam bija iespēja simbolisku
Latvijas svētku kūku papildināt ar savu rotājumu – valsts karodziņu.
Dienas gaitā kūka tika izgreznota ar 500 karodziņiem.

Valsts svētku ieskaņā, 17. novembrī, pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa pieņemšanā tika pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi. «Goda zīmi» saņēma bijušais Zemessardzes 52. kaujas atbalsta
bataljona komandieris Ilmārs Džeņevs, «NP Properties» valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja, Jelgavas
diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, folkloras kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja, šķēpmetējs Jānis
Lūsis, tautas daiļamatu meistare Ausma Spalviņa un zvērināts advokāts Ilmārs Cīrulis. Savukārt «Goda
raksts» tika piešķirts Jelgavas pilsētas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītājai Oksanai
Slobodjanai, Jelgavas 4. vidusskolas skolotājai Sanitai Baltiņai, arhitektam Modrim Liepam un bijušai
SIA «Jelgavas ūdens» darbiniecei Irēnai Čivželei. Jāpiebilst, ka jau 14. novembrī «Goda zīmi» pilsētas
domes priekšsēdētājs pasniedza grupai «Prāta Vētra».

Gleznas, tautastērpi un keramikas mākslas darbi, 20. gadsimta
sākuma bērnu ratiņi, Noras Bumbieres skatuves un kāzu tērps,
krēsls, kas 60 gadu jubilejā dāvināts aktrisei Elzai Radziņai – šīs
un citas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
krājuma pērles skatāmas valsts svētkos atklātajā izstādē «Muzeja
krājuma pērles Latvijas dzimšanas dienā». Ekspozīciju iespējams
aplūkot līdz 12. decembrim.

Hercoga Jēkaba laukumu šogad rotāja ap 50 ugunszīmju
– arī īpaša ugunszīme Brīvības
pieminekļa veidolā, kuras idejas autors ir Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klases
skolnieks Kaspars Pabērzs.
Līdztekus sveču gaismiņām
tajā mirdzēja arī lampiņas, ko
ierīkoja skolēni Kristiāns Vinters
un Edvards Grosbārdis, bet no
finiera veidotajā pamatnē bija
iegravētas simts rokas, kalpojot
kā simtgades un mūsu kopības
simbols. Puiši atklāj, ka ugunszīmes izveidei veltītas aptuveni
simts darba stundas.
Sagatavoja Jana Bahmane,
foto Ivars Veiliņš un
Kristaps Hercs.
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Pa Rūpniecības ielu vidēji dienā
izbrauc ap 10 000 automašīnu
No 1.lpp.

Piemēram, vasarā ceturtdienas rītā no pulksten 7 līdz
8 šo krustojumu šķērsoja 642
automašīnas, bet novembra
ceturtdienā tajā pašā laika
intervālā – 791, kas ir par 23
procentiem vairāk. Savukārt
laikā no pulksten 8 līdz 9
rudenī satiksmes intensitāte
pieauga par 32 procentiem, salīdzinot ar vasaru – novembrī
šajā stundā krustojumā reģistrētas 758 automašīnas, bet
jūlijā 575. Visvairāk automašīnu krustojumu šķērso laikā no
pulksten 17 līdz 18 – vasarā tie
bija 825 transportlīdzekļi, bet
rudenī – 889.
Arī kravas transporta satiksme ir intensīva – darba dienā
krustojumu šķērso vairāk nekā
1000 kravas automašīnu. Jūlija
ceturtdienā reģistrētas 1339
kravas automašīnas, novembra
ceturtdienā – 1167. Vasarā
kustība sākas agrāk – jau no
pulksten 7, vislielāko intensitāti sasniedzot no pulksten
9 līdz 12. Savukārt novembrī
lielākā satiksme reģistrēta no
pulksten 8 līdz 12. Maksimālais stundā fiksētais kravas
transportlīdzekļu skaits ir
116 – laikā no pulksten 9 līdz
10. «Būvējot jauno koģenerācijas staciju, rūpīgi plānojām
kurināmā kravu pievešanu un
pelnu izvešanu, lai tā pēc iespējas mazāk apgrūtinātu kopējo
pilsētas satiksmi un neradītu
sastrēgumus un rindas,» norāda «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga. Pamatojoties uz uzņēmuma rīcībā

 Ritma Gaidamoviča

Pēdējo mēnešu laikā
pilsētā palielinājies
apzagto automašīnu
skaits. No automašīnām, izsitot stiklu,
uzlaužot durvis vai
izmantojot īpašnieku neuzmanību, tiek
nozagtas dažādas
mantas, taču pēdējo trīs mēnešu laikā
novērota tendence,
ka no pavecām automašīnām, kas nav
aprīkotas ar signalizāciju, tiek zagti
akumulatori. Šobrīd
policijā uzsākti kriminālprocesi par
pieciem šādiem gadījumiem, no kuriem
pēdējais reģistrēts
9. novembrī.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes vecākā
speciāliste Ieva Sietniece stāsta, ka šobrīd gandrīz katru
diennakti policijā tiek reģistrēta zādzība no automašīnas.
«No automašīnu saloniem,
visbiežāk izsitot stiklu, tiek
nozagtas dažādas mantas,
piemēram, audioaparatūra,
automašīnā atstātie elektroinstrumenti un citas vērtīgas
lietas,» precizē I.Sietniece,
norādot, ka pēdējo trīs mēnešu laikā iezīmējusies jauna
tendence – no automašīnām
diennakts tumšajā laikā,
kamēr saimnieki guļ, tiek
nozagti akumulatori. Šobrīd
Jelgavā reģistrēti jau pieci
šādi gadījumi. «Galvenokārt
akumulatori tiek zagti no
automašīnām, kas novietotas

Pie Cukurfabrikas stacijas
izbūvēta velonovietne

esošajiem uzskaites datiem
par kravas automašīnām, kas
iebrauc un izbrauc uzņēmuma
teritorijā, jūlija ceturtdienā
tās bijušas 20 automašīnas,
novembra ceturtdienā – 32,
bet jūlija sestdienā – neviena.
Dati liecina, ka brīvdienā
satiksme ir mazāka – sestdienā krustojumu diennakts
laikā šķērsoja 8251 vieglā automašīna un 366 kravas transportlīdzekļi. Visintensīvākā
satiksme novērota no pulksten
10 līdz 14, bet liela aktivitāte
bijusi arī laikā no pulksten 6
līdz 7. Vislielākais vieglo automašīnu skaits reģistrēts laika
posmā no pulksten 13 līdz 14 –
685 transportlīdzekļi, savukārt
visvairāk kravas automašīnu
reģistrētas laikā no pulksten
6 līdz 7 – 56 mašīnas.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs uzsver, ka Rūpniecības
iela ir tranzītiela, kas novada
kravas transportu no pilsētas  Ilze Knusle
centra, tāpat šo ielu daudzi
izmanto kā apvedceļu, dodoties
Pie Cukurfabrikas stauz Rīgu, piemēram, no Svētes,
cijas izveidota veloTērvetes, Dobeles. «Šobrīd Jelnovietne 40 velosipēgavā nav citu alternatīvu, kā
diem. «Redzot, kā aug
tranzītam apbraukt pilsētas
pieprasījums pēc velocentru, tāpēc Rūpniecības iela
novietnes pie Jelgavas
ir ļoti noslogota. Jārēķinās, ka,
centrālās dzelzceļa stapieaugot transportlīdzekļu skaicijas, nolēmām sakārtam un attīstoties ekonomikai,
tot veloinfrastruktūru
satiksmes intensitāte varētu
arī Cukurfabrikas stakļūt vēl lielāka,» viņš rezumē.
cijā, jo šis pārvietošaJāpiebilst, ka visnoslogotānās veids kļūst arvien
kais Jelgavā ir Lielās ielas un
populārāks,» norāda
Jāņa Čakstes bulvāra krustoJelgavas pašvaldības
jums, ko dienā šķērso vidēji ap
iestādes «Pilsētsaim38 000 automašīnu.
niecība» vadītājs Māris

Uzdarbojas automašīnu
akumulatoru zagļi
pie daudzdzīvokļu namiem
tumšākās un nepārredzamākās vietās. Pēc mūsu rīcībā
esošās informācijas secinām,
ka akumulatoru zagļi izvēlas
vecākus transportlīdzekļus,
kas ražoti 1990. gados un
2000. gadu sākumā un kas
nav aprīkoti ar signalizāciju
un citām drošības sistēmām.
Zagļi, sabojājot slēdzeni,
iekļūst automašīnā,atver
motora pārsegu un izņem
akumulatoru. Saimnieks zādzības faktu konstatē no rīta,
kad nevar iedarbināt automašīnu,» skaidro policijas
pārstāve I.Sietniece. Pēdējais
šāds zādzības gadījums fiksēts
9. novembrī Akadēmijas ielā.
Šobrīd visās piecās lietās ir
uzsākts kriminālprocess un
norit izmeklēšana, taču policija pieļauj, ka, visticamāk,
šīs zādzības veikusi viena un
tā pati persona vai personu
grupa, kas zagtos akumulatorus tālāk realizē, tos pārdodot.
«Svarīgi zināšanai – lai reģistrētu akumulatora zādzību,
policijai nepieciešams zināt ne
tikai akumulatora izgatavotāj
firmu, bet arī akumulatora
numuru, ko transportlīdzekļa
īpašnieki aicināti piefiksēt,»
informē I.Sietniece. Viņa mudina iedzīvotājus, rūpējoties
par savas automašīnas drošību, ievērot preventīvus pasākumus – transportlīdzekli aprīkot ar signalizāciju, neatstāt
tajā vērtīgas mantas, novietot
automašīnu apgaismotās un
pārredzamās vietās.
Tāpat policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un
ziņot par aizdomīgām personām, zvanot pa tālruni 110,
63004200 vai 63004202.
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Foto: Ivars Veiliņš

redzēta jau šovasar, realizējot
darbus par pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Tā kā zeme, uz
kuras velonovietne atrodas,
pieder «Latvijas dzelzceļam», šī
iecere bija jāsaskaņo ar zemes
īpašnieku.
Pie dzelzceļa perona pretī Cukurfabrikas stacijas ēkai izveidots
70 kvadrātmetrus liels bruģēts
laukums, kurā izvietoti 20 velosipēdu turētāji, pie kuriem iespējams novietot 40 velosipēdus.
Darbus veica SIA «Kulk», un to
izmaksas ar PVN ir 9501,40 eiro.
Jāpiebilst, ka, modernizējot
dzelzceļa infrastruktūru – izbūvējot paaugstinātos peronus un
Mielavs.
jaunu stacijas ēku –, pie Cukurfabrikas stacijas tika izveidots neVelonovietnes izveide pie Cu- liels automašīnu stāvlaukums un
kurfabrikas stacijas tika pa- velonovietne ar piecām vietām,

taču tas neļāva atrisināt jautājumu saistībā ar velosipēdu novietošanu, tāpēc līdz šim pasažieri
velosipēdus lielākoties slēdza pie
perona metāla margām.
«Arī velonovietne pie Jelgavas
centrālās dzelzceļa stacijas ir ļoti
pieprasīta – redzot, cik daudz cilvēku pārvietojas ar velosipēdiem
un to izmanto, tā iespēju robežās
jau savulaik tika paplašināta,
tāpēc prognozējam, ka arī Cukurfabrikas stacijā velonovietne tiks
izmantota,» norāda M.Mielavs.
Pie Jelgavas centrālās dzelzceļa
stacijas šobrīd izveidota velonovietne ar 46 statīviem, un tajā var
novietot 92 velosipēdus.
«Pasažieru vilciena» apkopotie
dati liecina, ka pasažieru skaits
pēdējos gados dzelzceļa līnijā
«Jelgava–Rīga» pieaug.

Aicina pieteikt Gada brīvprātīgos Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina valsts un
pašvaldības iestādes,
reliģiskās un nevalstiskās organizācijas, kas
darbojas Jelgavas pilsētā, pieteikt brīvprātīgā
darba veicējus nominācijai «Gada brīvprātīgais
Jelgavā 2018». Pieteikumi jāiesniedz līdz 28.
novembrim, savukārt
svinīgais pasākums notiks 5. decembrī.
Piesakot brīvprātīgā darba
veicējus, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama Jelgavas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) mājaslapā sip.jelgava.lv. Šeit arī pieejams konkursa
nolikums. Papīra formātā anketu
var saņemt Jelgavas pilsētas do-

mes Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, 1. stāvā un SIP
Skolotāju ielā 8.
SIP informē, ka pieteikuma
anketai vēlams pievienot arī publiski pieejamus fotoattēlus un
videomateriālus, kuros redzamas
izvirzītā pretendenta brīvprātīgā
darba aktivitātes. Jāpiebilst, ka
katram iesniedzējam tiks nosūtīts
apstiprinājums par pieteikuma
saņemšanu.
Anketā jāpamato kandidāta
izvirzīšana nominācijai (par kādiem brīvprātīgi īstenotajiem
darbiem kandidāts tiek pieteikts),
norādot brīvprātīgā darba veikšanas periodu, brīvprātīgā darba
apjomu un kvalitāti. Brīvprātīgo
godināšana notiks par sistemātiski
veiktu brīvprātīgo darbu Jelgavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jāuzsver, ka
viena organizācija var pieteikt ne
vairāk par trīs brīvprātīgā darba veicējiem. Brīvprātīgos, kuri

tika godināti iepriekšējos gados,
atkārtoti drīkst pieteikt ne ātrāk
kā pēc trim gadiem kopš pēdējās
godināšanas reizes.
Pieteikumus var iesniegt klātienē Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā vai
sūtīt elektroniski, parakstītus ar
drošu elektronisku parakstu, pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv
līdz 28. novembrim.
Brīvprātīgā darba veicēju godināšana notiks 5. decembrī. Norises
vieta un laiks kandidātiem un
pieteikuma iesniedzējiem tiks
paziņots personīgi.
SIP norāda, ka sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru
Jelgavas svinīgajā pasākumā tiks
godināti arī Zemgales reģiona
brīvprātīgā darba veicēji, kuru
kandidatūras tika izvirzītas Latvijas mēroga nominācijai «Gada
brīvprātīgais 2018».
Papildinformāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 63005527.

Pirmdien pārbaudīs trauksmes sirēnas
 Ilze Knusle

tiks iedarbināta manuāli, tāpēc
iespējams, ka kāda sirēna iedarPirmdien, 26. novembojas nedaudz vēlāk nekā tieši
brī, pulksten 10.30
pulksten 10.30,» skaidro VUGD
Valsts ugunsdzēsības
Prevencijas un sabiedrības inun glābšanas dienests
formēšanas nodaļas pārstāve
(VUGD) visā Latvijā uz
Inta Palkavniece, precizējot, ka
trim minūtēm iedarbimaksimālais laiks, kad sirēnas
nās trauksmes sirēnas,
varētu ieslēgties, ir līdz pulksten
lai pārbaudītu civilās
10.50.
trauksmes un apziņoPirmdien, izdzirdot traukšanas sistēmas darbību
smes sirēnas, iedzīvotājiem nav
un trauksmes sirēnu
pamata uztraukties, un nekāda
signāla dzirdamību.
turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā būs kārtējā trauksmes
«Ja kāda no trauksmes sirē- sirēnu pārbaude. «Gadījumā,
nām neieslēgsies automātiski, tā ja pirmdien pārbaudes laikā

iedzīvotāji trauksmes sirēnas
nedzirdēs, nevajag satraukties, jo ārkārtas situācijās tiks
izmantoti arī citi apziņošanas
veidi, piemēram, informācijas
nodošana pa skaļruņiem,» norāda I.Palkavniece.
Latvijā ir 164 trauksmes sirēnas, Jelgavā – 4: Akadēmijas ielā 19, Filozofu ielā 69,
Loka maģistrālē 19 un Aviācijas
ielā 18. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem sirēnas tiek
pārbaudītas divas reizes gadā.
Iepriekšējā pārbaudē, kas notika
28. maijā, Jelgavā nostrādāja
visas četras sirēnas.
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Īsi
 24. un 25. novembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā norisināsies
«Ziemassvētku gadatirgus» –
tas Jelgavā pulcēs vairāk nekā
70 mājražotājus un amatniekus
no Lietuvas un Latvijas. «Jelgavā
mūs ļoti silti uzņēma Vecpilsētas
svētkos, un nolēmām atkal doties
ciemos, piedāvājot iedzīvotājiem
iegādāties amatnieku un mājražotāju labumus Ziemassvētku
ieskaņā,» stāsta pasākuma organizatore, uzņēmuma «Sibeka»
pārstāve Rita Budginiene. Viņa
uzsver, ka šobrīd dalībai tirdziņā
pieteikušies jau ap 70 tirgotāju,
tostarp lietuviešu un latviešu tirgotāji. Tirdziņā būs iespēja iegādāties
gan dažādus koka, vilnas un lina
izstrādājumus, gan arī sudraba
rotaslietas, mākslas darbus un
apģērbu. «Uz Jelgavu dosies arī
Lietuvā populāri un jau atzīti
tirgotāji. Piemēram, amatnieks,
kurš veido māla traukus, tāpat
gadatirgū piedalīsies arī apģērbu
dizaineri un rotaslietu meistari,» informē R.Budginiene. Paredzēts, ka
Jelgavā viesosies arī kāds tirgotājs
no Kaļiņingradas – viņš ražo dažādus interjera priekšmetus no koka
mizas. Tāpat tirdziņā būs pieejamas
delikateses un dažādi tradicionāli
produkti – siers, maize, saldumi,
medus, žāvēta gaļa, tēja, kafija un
citi. 24. novembrī tirdziņš strādās
no pulksten 10 līdz 18, bet 25.
novembrī – no pulksten 9 līdz 16.
 Veselības ministrija (VM) par
labāko kandidātu uz VSIA «Slimnīcas «Ģintermuiža»» valdes
locekļa amatu atzinusi līdzšinējo
«Ģintermuižas» valdes locekļa
amata pienākumu izpildītāju
Artūru Bērziņu. Viņš oficiāli
iecelts par slimnīcas «Ģintermuiža» vadītāju. VM informē,
ka kopumā tika iesniegti septiņi
pieteikumi atklātajam konkursam
uz VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»»
valdes locekļa amatu. Izvērtēšanas komisija dalībai konkursa
otrajā atlases kārtā izvirzīja četrus
pretendentus, tostarp A.Bērziņu.
«Izvērtējot kandidātus, komisija
vienbalsīgi nolēma VSIA «Slimnīca
«Ģintermuiža»» valdes locekļa
amatam izvirzīt A.Bērziņu. Viņš
ieguva augstāko punktu skaitu –
80,2 procentus. Vērā tika ņemta
arī viņa iepriekšējā darba pieredze,
izglītība, kvalifikācija un iemaņu
kopums, lai profesionāli pildītu
valdes locekļa uzdevumus minētajā kapitālsabiedrībā,» skaidro
ministrijā. Jāpiebilst, ka VM kā kapitāldaļu turētāja A.Bērziņu jau no
31. maija bija iecēlusi par slimnīcas
«Ģintermuiža» valdes locekļa amata pienākumu izpildītāju. A.Bērziņš
ieguvis maģistra grādu vadībzinātnē un bijis valdes loceklis Veselības
ministrijas kapitālsabiedrībās – no
2011. līdz 2016. gada novembrim
Nacionālajā rehabilitācijas centrā
«Vaivari», no 2016. gada novembra
līdz 2018. gada maijam – Rīgas
Austrumu klīniskajā universitātes
slimnīcā.
 Jelgavas kristiešu draudze
«Godība» aicina Jelgavas seniorus saposties svētkiem un piedāvā bez maksas apgriezt matus
pie profesionāliem frizieriem.
Akcija notiks 1. decembrī no pulksten 10 līdz 15 draudzes telpās,
Dambja ielā 26b, Jelgavā. Lūgums
iepriekš pierakstīties, zvanot pa
tālruni 28373102.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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TĒMA

Toreiz un tagad

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Līdz 10. janvārim Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa izstāžu zālē apskatāma izstāde «Jelgava toreiz
un tagad» ar vēsturiskiem foto, videokadriem un
vizualizācijām multimediju ekrānā. Izstādi veidojuši
Jelgavas reģionālā tūrisma centra darbinieki sadarbībā
ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju
un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ielūkoties dažās no izstādē apskatāmajām fotokolāžām, kurās Jelgavas vēsture
saplūst ar šodienu.
TOREIZ
Tirgus laukums 20. gadsimta sākumā ar skatu uz Domes
(Rāts) ielu. Ielas galā – dzirnavu baseins, kur noslēdzās Jēkaba kanāls, kas darbināja pilsētas ūdensdzirnavas. Savukārt
kreisajā pusē redzama privātmāja, kurā bija izvietotas amatnieku darbnīcas, dzelzs un dažādu sadzīves preču tirgotavas,
blakus tai atrodas Rātsnams un divas viesnīcas – «Varšava»
un «Pēterburga». Centrā – Svētās Trīsvienības baznīca ar
zvanu torni 80 metru augstumā.

TAGAD
Skats no Uzvaras ielas uz Lielo ielu un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni ar stikla piramīdu 37 metru augstumā.

TOREIZ
Dzirnavu ielas un Uzvaras ielas
krustojums 20. gadsimta 20. gados, kur atradās grezns Policijas
nams. Ēka uzcelta īsi pirms Pirmā
pasaules kara, un pilsētnieki to
sauca par «Aļņa māju», jo tās
dzegās divās vietās bija attēlots
pilsētas ģerbonis ar alni. Parasti
uz Dzirnavu ielas tika izvietotas
tribīnes, lai dažādos Latvijas
valsts svētkos varētu vērot garām
ejošo parādi.

TAGAD
Uzvaras ielas sākums ar skatu uz
Jelgavas kultūras namu.

TOREIZ
Skats no Pils ielas uz tiltu pāri Driksas upei 20. gadsimta
20. gados. Ielas malā stāvēja taksometri, un tā bija iecienīta vieta pilsētniekiem, jo blakus atradās Tirgus laukums.
Labajā pusē «Šrempfa nams» – pārtikas un vīna tirgotava.
Šajā ēkā notika Rātes sēdes, līdz tika uzcelts atsevišķs
Rātsnams. Blakus ēkai bija vārti ar ieeju Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas teritorijā.

TAGAD
Skats no Lielās ielas uz tiltu pāri Driksas upei. Kreisajā
pusē – viesnīca «Jelgava».

TOREIZ
Skats no Tirgus laukuma uz Rātsnamu 20. gadsimta
30. gados. Labajā pusē – avīžu kiosks un uzpildes stacija «Shell», viesnīca «Varšava» un Rātsnams.

TAGAD
Skats no Hercoga Jēkaba laukuma uz Uzvaras ielas
ēkām.

Vēsturiskie foto: JVMM arhīvs. 2018. gada foto: JRTC.
Fotosavietojumi: JRTC dizainere speciāliste
Iveta Paraževska.
Fotokomentāri: JVMM galvenais krājuma glabātājs
Aldis Barševskis.

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Kļūst par čempioni

Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas un kluba
«Baltic Flower»»
mākslas vingrotājas
Latvijas čempionātā izcīnījušas divas
medaļas. Karolīna
Mizūne kļuva par čempioni pieaugušo grupā 39 vingrotāju konkurencē,
savukārt Jelgavas komanda izcīnīja 2.
vietu grupu vingrojumos junioru klasē.
Komandā startēja Veronika Vazne,
Katerina Orlova, Amanda Zeltiņa, Alisa
Ponomarenko, Ksenija Daņiļeviča un
Alīna Jermolajeva. «Latvijas čempionāts
ir gada svarīgākās sacensības,» norāda
trenere Irina Smelova, piebilstot, ka ar
savu audzēkņu sniegumu ir apmierināta.

Grāmatnīcā – tikšanās ar
FK «Jelgava» treneri
Marianu Paharu

Sestdien, 24. novembrī, pulksten 12 «Zvaigzne ABC»
grāmatnīcā Lielajā ielā 13
būs tikšanās ar nesen izdotās
grāmatas «Super Marians» autoru, ilggadēju sporta žurnālistu Askoldu Uldriķi un
grāmatas galveno varoni – FK «Jelgava»
treneri Marianu Paharu. Interesentiem
būs iespēja uzzināt, kā tapa grāmata,
tāpat A.Uldriķis un M.Pahars atbildēs
uz klātesošo jautājumiem. Pasākuma
laikā jauno grāmatu varēs arī iegādāties.
Jāatgādina, ka grāmata «Super Marians» – bijušā Latvijas izlases futbolista un
trenera, tagadējā FK «Jelgava» trenera
M.Pahara autobiogrāfija – tika prezentēta
6. novembrī.
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SPORTS
«Latviju izskrien» ap 350
jelgavnieku

16. novembrī notika skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā» – aptuveni 350
jelgavnieku vienojās
skrējienā, mērojot 5,5 km garu maršrutu
pa naksnīgo Jelgavu, kurā simboliski
iezīmējās Latvijas kontūra. Tematiskais
skrējiens mūsu pilsētā tiek organizēts
otro gadu pēc kārtas, un, ja pērn šī
aktivitāte pulcēja ap simts dalībnieku,
tad šogad interesentu skaits ir pieaudzis
vairāk nekā trīs reizes. Skrējiena starts bija
pie Jelgavas sporta halles, un trase veda
pa pilsētas centra ielām, Pasta salu, pār
Driksas un Mītavas tiltiem, pa Raiņa, Alunāna un Stacijas parkiem, gar pieminekli
Jelgavas atbrīvotājiem.

Nopeld 100 minūtes

18. novembrī aizvadīts Latvijas simtgadei veltīts peldējums
«Roņi peld 100», kas
pulcēja 40 dalībniekus no mūsu pilsētas
un tuvākās apkārtnes, kā arī divas peldētājas no Kauņas Lietuvā. Godinot Latviju
dzimšanas dienā, «roņi» veica 100 minūšu
ilgu peldējumu Lielupē pie Jelgavas jahtkluba. Lai paveiktu iecerēto un nopeldētu
100 minūtes, daži no dalībniekiem ūdenī
devās arī divas vai pat trīs reizes. Ūdens
temperatūra bija plus 6 grādi. Jāpiebilst, ka
simtgades peldējums vienlaicīgi norisinājās
piecās Latvijas pilsētās, kopumā pulcējot
265 dalībniekus: Rīgā – 75, Jelgavā – 40,
Ventspilī – 39, Saldū – 55 un Liepājā – 56.
Foto: Inga Gedroviča

Izcīna vietu Latvijas
Olimpiskās vienības B sastāvā

1. decembrī –
ģimeņu
sporta svētki

 Ilze Knusle

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kluba «Milons»
cīkstonis Alberts Jurčenko
pārstāvēja Latviju pasaules
U-23 čempionātā brīvajā
cīņā, kas iepriekšējā nedēļā norisinājās Rumānijas
galvaspilsētā Bukarestē.
Sportists savā svara kategorijā – līdz 74 kilogramiem
– izcīnīja 13. vietu.
Alberts čempionātā aizvadīja vienu cīņu – pret Ukrainas sportistu
Vasīliju Mihailovu. «Cīņa norisinās
divus periodus, katrs no tiem ir trīs
minūtes ilgs. Pirmajā periodā Alberts
bija vadībā ar rezultātu 6:4, bet otrajā
– pieļāva taktiskas kļūdas, rezultātā
zaudējot pretiniekam ar 6:10. Ja izpildi vienreiz konkrētu tvērienu pret
pretinieku, otrreiz to pašu tvērienu,
tad trešoreiz vairs nevar darīt to pašu
– ir jāmaina taktika, jo pretinieks
jau var paredzēt cīņas gaitu. Alberts
šajā ziņā pieļāva kļūdu, kas viņam
maksāja zaudējumu un izstāšanos no
čempionāta,» stāsta sportista treneris
Vladimirs Smirnovs. Rezultātā A.Jurčenko ierindojās 13. vietā 23 sportistu
konkurencē.
Pats cīkstonis ar šo startu nav apmierināts. «Es iestrēgu, un šajā cīņā
izrādījos vājāks par savu pretinieku.
Varbūt kaut kur nenostrādāju līdz
galam, iespējams, kaut kur nepaveicās. Tāpat par sevi lika manīt nogurums – startējot Vācijas bundeslīgas
sacensībās, divu mēnešu laikā deviņas

Rosinot uz kopīgām fiziskām
aktivitātēm, Jelgavas Sporta
servisa centrs 1. decembrī
ģimenes ar pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem
aicina piedalīties tradicio
nālajos sporta svētkos «Heijā,
heijā, pulkā nāc!». Pasākums
Jelgavas sporta hallē Mātera
ielā 44a sāksies pulksten 11,
reģistrēšanās – no pulksten
10.30.
Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko (no labās) aizvadījis
šī gada pēdējās svarīgās sacensības – pasaules U-23 čempionātu brīvajā
cīņā. Pirmajā cīņā piekāpjoties Ukrainas sportistam ar 6:10, Alberts dalību
Ekrānšāviņš: unitedworldwrestling.org
čempionātā noslēdza 13. vietā.
reizes nācās nomest svaru,» stāsta
Tā kā svarīgākie šīs sezonas starti
sportists, piebilstot, ka vēlāk tiks Albertam ir noslēgušies, pēc atgrieanalizētas kļūdas, lai uzlabotu snie- šanās no pasaules U-23 čempionāta
gumu. Treneris papildina, ka Alberts Latvijas Olimpiskajā komiteja izvērir viens no jaunākajiem čempionāta tējusi viņa šā gada sniegumu. Kā
dalībniekiem – viņam ir 21 gads, bet norāda V.Smirnovs, pēc izvērtējuma
pieredzējušākajiem cīkstoņiem ir 23 šonedēļ tapa zināms, ka 2019. gadā
gadi, kas šajā sporta veidā nozīmē A.Jurčenko tiks iekļauts Latvijas
diezgan daudz. «Piemēram, šajā U-23 Olimpiskās vienības B sastāvā, jo
čempionātā uzvarēja Gruzijas cīksto- šogad Eiropas U-23 čempionātā spornis, kurš šogad pasaules čempionātā tists izcīnīja bronzas medaļu – šogad
pieaugušajiem izcīnīja sudraba meda- viņš bija iekļauts C sastāvā. Nākamļu, finālā ar čempionu cīnoties neiz- gad sportistam gaidāmas vairākas
šķirti,» ieskicē V.Smirnovs. Treneris svarīgas sacensības – Eiropas U-23
piebilst, ka Alberts progresē gadu no čempionāts, Eiropas čempionāts
gada, bet sportists vēl ir jauns, un pieaugušajiem, kas vienlaikus būs
daudz ir jātrenējas un jāmācās, lai kvalifikācija II Eiropas spēlēm, kā arī
spētu konkurēt pieaugušo līmenī – pasaules čempionāts pieaugušajiem,
tieši tāds arī ir A.Jurčenko mērķis, kas jau būs kvalifikācija Tokijas olimkurš centīsies izcīnīt ceļazīmi uz To- piskajām spēlēm, un pasaules U-23
kijas olimpiskajām spēlēm 2020. gadā. čempionāts.

«Līdz šim pasākumā aicinājām piedalīties ģimenes, kurās ir pirmsskolas
vecuma bērni, taču šogad sporta svētkos
vēlamies iesaistīt vēl vairāk dalībnieku,
tāpēc gaidītas arī ģimenes, kurās aug
sākumskolas vecuma bērni, lai kopīgi
sportotu un jautri pavadītu dienu,» stāsta
Sporta servisa centra sporta pasākumu
organizatore Aļona Fomenko, uzsverot, ka
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» ģimenēm ir lieliska iespēja sportiskā gaisotnē kopā pavadīt
brīvo laiku, vienlaikus piekopjot aktīvu
dzīvesveidu. Pasākuma dalībniekiem līdzi
jāņem sporta apavi un piemērots tērps.
Pasākumam iepriekš nav jāpiesakās, un
tas ir pieejams bez maksas.
Organizatori informē, ka šoreiz sporta
hallē būs izvietotas vairākas sportiskas
aktivitāšu stacijas, kurās jāveic dažādi
uzdevumi, un par katras stacijas apmeklējumu dalībniekam speciālā kartē tiks
iespiests zīmogs. Pasākuma noslēgumā
visi dalībnieki, kuri būs izpildījuši uzdevumus un sakrājuši zīmodziņus, saņems
saldas balvas.

Jelgavā sacenšas 12 virves vilcēju komandas
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas sporta hallē nedēļas
nogalē notika Latvijas valsts
simtgadei veltītas starptautiskas sacensības virves vilkšanā,
kas pulcēja 12 komandas no
Latvijas, Lietuvas, Polijas un
Holandes. No mājiniekiem
vislabāk turnīrā veicās virves
vilkšanas kluba «Ozoli» sievietēm, kuras izcīnīja 1. vietu
gan četrinieku konkurencē
ar komandas svaru līdz 260
kilogramiem, gan astotnieku
sacensībās ar komandas svaru
līdz 520 kilogramiem. «Ozolu»
vīriem – 3. vieta ar komandas
svaru līdz 640 kilogramiem.
Virves vilkšanas turnīrs Jelgavā 16. un
17. novembrī pulcēja sešas komandas no
Latvijas virves vilkšanas klubiem, trīs – no
Holandes, divas – no Lietuvas un vienu –
no Polijas. Piektdien komandas hallē aizvadīja iesildīšanās sacensības. Proti, cīņa
notika samazinātā sastāvā četri pret četri,
bet sestdien uz starta jau stājās komandas
pilnā sastāvā – astoņi pret astoņi. «Šis bija
pirmais šāda starptautiska līmeņa virves

vilkšanas turnīrs Jelgavā, un mūsu ciemiņi atzina, ka labprāt atgrieztos Jelgavā,
uzslavējot sacensību organizatorisko pusi.
Visvairāk viņiem patika sacensību norises
vieta. Nereti pasaulē starptautiskas virves
vilkšanas sacensības notiek angāros,
kuros nav ne tribīņu skatītājiem, ne kafejnīcas, ne atbilstošu ģērbtuvju,» tā par
Jelgavas sacensībām saka organizatoru
pārstāvis Edgars Ludzītis.
Viņš atzinīgi vērtē to, ka arī mājiniekiem – virves vilkšanas klubam «Ozoli»
– savā 20. gadu jubilejas sezonā pašu
rīkotajās sacensībās izdevās nokļūt uz
pjedestāla. «Šoreiz uzslavu ir pelnījušas
mūsu dāmas, kuras piektdien uzvarēja
četriniekos un sestdien – arī astotniekos.
Viņas bija labākās,» stāsta E.Ludzītis,
piebilstot, ka vīru konkurencē stiprākie
bija Holandes virves vilcēji, taču «Ozolu»
virves vilcējiem izdevās izcīnīt 3. vietu vīru
konkurencē ar komandas svaru līdz 640
kilogramiem. «Holandē ir ļoti spēcīgas virves vilkšanas tradīcijas. Tas bija jūtams, jo
viņi diktēja sacensību noteikumus gandrīz
visās svara kategorijās, taču vienlaikus
mēs varējām daudz no viņiem mācīties,
pamanījām vairākas jaunas virves vilkšanas taktikas, kas tagad būs jāpārbauda
praksē,» saka E.Ludzītis.

Sporta pasākumi
22. novembrī pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde basketbolā
2005.–2006. g. dz. (Jelgavas sporta hallē).
21. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts: HK
«Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (ledus hallē).
24. un 25. novembrī pulksten 10.30
– Jelgavas 2018. gada kausa izcīņa basketbolā (Jelgavas sporta hallē).
25. novembrī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (Jelgavas sporta hallē).
26. un 27. novembrī pulksten
14 – Jelgavas skolēnu 48. spartakiāde
basketbolā 1999.–2002. g. dz. (Jelgavas
sporta hallē).
28. novembrī pulksten 18.30 –
Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas
čempionāts: BK «Jelgava/BJSS» – «BJBS
Rīga/Pārdaugava» (Jelgavas sporta hallē).
28. novembrī pulksten 20 – Latvijas
kauss volejbolā: «Biolars/Jelgava» – «DU»
(ZOC).
30. novembrī pulksten 17.15 – Latvijas Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
U-15 V» – BS «Rīga/Basketbola Klase
U-15V» (ZOC).
30. novembrī pulksten 20 – Latvijas
basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – «DSN» (Jelgavas
sporta hallē).
1. decembrī pulksten 13 – Latvijas
čempionāts maksibasketbolā K45+:
«Doks Jelgava» – «Lapmežciems» (Jelgavas sporta hallē).
1. decembrī pulksten 14 – Jelgavas
2018. gada kausa izcīņas basketbolā
ceturtdaļfināls (Jelgavas sporta hallē).
2. decembrī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (Jelgavas sporta hallē).
2. decembrī pulksten 12 – Jelgavas
2018. gada kausa izcīņas basketbolā
pusfināls (Jelgavas sporta hallē).
4. decembrī pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde tautas bumbā
(Jelgavas sporta hallē).
5. decembrī pulksten 19.30 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads» (ledus hallē).
6. decembrī pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde tautas bumbā
(Jelgavas sporta hallē).
8. decembrī pulksten 11 – Latvijas
čempionāts maksibasketbolā K40+:
«Doks Jelgava» – BK «Stopiņi» (Jelgavas
sporta hallē).
8. decembrī pulksten 13 – Jelgavas
2018. gada kausa izcīņas basketbolā
fināls (Jelgavas sporta hallē).
8. decembrī pulksten 16 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HK «Mogo» (Jelgavas ledus
hallē).
9. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa galda tenisā (Jelgavas sporta
hallē).
9. decembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
BJSS U19 V» – «BJBS Rīga/Rīdzene
U19 V» (Jelgavas sporta hallē).
9. decembrī pulksten 12.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
BJSS U14 V» – «BJBS Rīga/Rīdzene
U14 V» (Jelgavas sporta hallē).
9. decembrī pulksten 14 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
BJSS U16 V» – «BJBS Rīga/Rīdzene U16
V» (Jelgavas sporta hallē).

Piedāvā darbu
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
meklē darbiniekus: kasieri un palīgstrādnieku(-ci). Darba samaksa ir 2,70 eiro/
stundā – saskaņā ar grafiku. Zvanīt
darba dienās no pulksten 11 līdz 17.
T.29279762.

Meklē darbu
Medmāsa. Varu palīdzēt veciem cilvēkiem. T.28236557.

Kluba «Ozoli» virves vilcējas turnīrā Jelgavas sporta hallē izcīnīja 1. vietu sieviešu Dažādi
konkurencē ar komandas svaru līdz 520 kilogramiem. Komandā startēja – Zane
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
Šņore, Anete Kalniņa, Sabīne Oficiere, Madara Černuho, Agnese Čača, Veronika «Mācos mācīties» uzņem bērnus vecumā
Foto: Ivars Veiliņš no 1,5 līdz 3 gadiem. Pieteikšanās:
Verškova, Laura Zablauska un Nika Benhena-Kazakeviča.
Viņš norāda, ka pēc saņemtajām labajām atsauksmēm no virves vilcējiem,
klubs apsver domu par šādu starptautisku
sacensību rīkošanu arī turpmāk. «Šīs
sacensības bija veltītas Latvijas simtgadei,
taču pieļauju, ka līdzīgā formātā mēs varētu organizēt vēl kādu starptautisku virves
vilkšanas turnīru,» atzīst E.Ludzītis.

Sacensības organizēja klubs «Ozoli» ar www.barbo.lv.
Jelgavas Sporta servisa centra un Jelgavas
novada pašvaldības atbalstu. Šīs bija otrās
«Ozolu» rīkotās sacensības iekštelpās Aizsaulē aizgājuši
Jelgavā – janvārī sporta hallē pirmo reizi LUDMILA UČASTNOVA (1926.g.)
notika Latvijas čempionāts virves vilkša- PĒTERIS VALULIS (1949.g.)
nā, kas vienlaikus bija pirmais Jelgavas GATIS DĒBELIS (1975.g.).
Izvadīšana 22.11. plkst.13 Meža kapsētā.
čempionāts.

TV PROGRAMMA
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. novembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Mūziķis Mārtiņš Freimanis.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Ģimnastikas iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2769.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 48.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Rezerves līgavainis.
Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Es – savai zemītei.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 312. un 313.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 47.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2769.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*

Otrdiena, 27. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Bāriņu un Zeļļu iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2770.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 49.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 314. un 315.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 48.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2770.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 37.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Ivars Zviedris.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Terapija.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Nezināmais kareivis. Somijas drāma (ar subt.). 2017.g.
1.55 Ziemeļu karaliene – baltā pūce. Dokumentāla filma.

LTV7

5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 333. un 334.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
11.50 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 1.sērija (krievu val., ar subt.).
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 31.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.50 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 20 km distance vīriešiem.*
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Deviņdesmitie.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 335. un 336.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 8.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 31.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 62.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Aculiecinieks.*
19.50  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu. Dokumentālu filmu cikls.
20.45  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
21.40  Rēgs bruņās. ASV fantastikas filma.
23.45 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.*
1.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
1.45 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

LTV7

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 33.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 143.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 4.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni.
Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 5.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5.
Realitātes šovs. 20.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 114.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas 3.
Dokumentāls seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
0.10 LNT ziņu «Top 10».*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
1.55 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 114.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 19.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 15. un 16.sērija.
8.50 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 16.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 11.sērija.
12.40 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 17. un 18.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 107. un 108.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 12.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 109.sērija.
21.00 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 8.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 109.sērija.
2.05 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 4., 5. un 6.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 34.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 144.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 5.sērija.
11.40 Līgavaiņa māsas. ASV ģimenes filma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 Labā ragana. ASV seriāls. 6.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 115.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Aizputinātās kāzas.
Kanādas piedzīvojumu filma. 2015.g.
23.10 Tie esam mēs 2. ASV seriāls. 2017.g. 1.sērija.
0.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. Seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 115.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 20.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 17. un 18.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 1.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 12.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 19. un20.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 108. un 109.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 110.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
22.00 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 20.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 8.sērija.
1.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 110.sērija.
1.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 7.–10.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 28. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Džutas, Viskaļu un Krustabaznīcas iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2771.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 50.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 45. un 46.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 316. un 317.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 49.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2771.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 38.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
0.30 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 4.sērija.
1.25 Latvijas kods. Terapija. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 337. un 338.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 62.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.*
0.40 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 35.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 145.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 6.sērija.
11.40 Aizputinātās kāzas. Kanādas piedzīvojumu filma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 7.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 22.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Zebra 2.
21.30 Rīgas sargi. Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
0.10 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 12.sērija.
1.50 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 35.sērija.
2.30 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 8.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 21.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 19. un 20.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 2.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 13.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 21. un 22.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 109. un 110.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 111.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.35 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.30 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». Seriāls. 2017.g. 2.sērija.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 111.sērija.
2.00 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 11., 12. un 13.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 29. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Jauni atradumi jau zināmās ielās.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2772.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 51.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 318. un 319.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 50.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2772.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 39.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 13.sērija.
0.45 Tieša runa.*
1.50  Ziemassvētku ģimene. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 339. un 340.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
11.55 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.*
12.25 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 34.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.*
23.45 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 36.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 146.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 7.sērija.
11.40 Mīlestība ārpus romāna. ASV romantiska komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 Labā ragana. ASV seriāls. 8.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 23.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 12.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 8.sērija.
0.30 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 1.sērija.
1.25 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 22.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 21. un 22.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 3.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 14.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 23. un 24.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 110. un 111.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 15.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 112.sērija.
21.00 Viss par Stīvu. ASV komēdija.
23.00 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 11.sērija.
0.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 112.sērija.
1.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 14.–17.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 30. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2773.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 52.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 320. un 321.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 51.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2773.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Paspēt izglābt. Dokumentālā filma par Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 100 gadu vēsturi.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Mūsu operai – 100. Jubilejas koncerts.
0.35 Latvijas sirdsdziesma.*
1.30  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.40  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
3.40 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 4.sērija.
4.35 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 341. un 342.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 8.sērija.
12.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem. (krievu val., ar subt.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 34.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Nabuko. Dokumentālu filmu cikls.
21.35 Dabas skaitītāji. Dokumentāla filma.
22.40  TV PIRMIZRĀDE. Česilas pludmalē.
Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2017.g.
0.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 7,5 km stafete
vīriešiem. Pārraide no Rūpoldingas Vācijā.*
2.35  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 5.sērija.
3.35 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
4.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 37.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 147.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 8.sērija.
11.40 Atgriešanās pie mīlestības. ASV romantiska drāma. 2017.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 9.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 24.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 5. un 6.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. Bruklina. Lielbritānijas un Kanādas
romantiska drāma. 2015.g.
2.10 Degpunktā.*
2.35 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 23. un 24.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 4.sērija.
9.50 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.40 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 15.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.55 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 1.–4.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 16.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viens pats mājās. ASV komēdija. 1990.g.
22.30 Harolda un Kumāra Ziemassvētki. ASV komēdija. 2011.g.
0.10 Viss par Stīvu. ASV komēdija. 2009.g.
2.10 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 18., 19. un 20.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 1. decembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Mazā nāriņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
11.40 Divi vienā. Latvijas seriāls. 37., 38. un 39.sērija.
13.10 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
13.40 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
14.10 Klausītājs. Īsfilmu cikls.*

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris
14.45 Garāžas. Dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Dabas brīnumi: dzīvnieku pasaule.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Kartupeļu, Rāceņu, Kāļu un Sīpolu iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Bille.
Latvijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2018.g.
23.40  Česilas pludmalē. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2017.g.
1.45 Remonts un citas ķezas. romantiska komēdija.
3.30 Draudzenes uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2013.g.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Latvija man. Dokumentāla filma.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.30 Hokeja laukums.*
12.00  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
12.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.
Latvija – Šveice.
15.10 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Dienvidāfrikas.*
17.10  Tās tik ir operas! Nabuko. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
21.00  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.45 Paspēt izglābt. Dokumentālā filma par Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta 100 gadu vēsturi.
23.45 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem. Latvija – Šveice.*
1.55 Kalnciema ielas koka namu atdzimšana. Dokumentāla filma.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 277.–280.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.35 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
7.10 Tuč, tuč Rītiņš.
8.10 Zebra 2.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 20.–24.sērija.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 8.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 31. un 32.sērija.
23.20 Merilinas Monro slepenā dzīve.
ASV biogrāfiska filma. 2015.g. 2.sērija.
1.10 Bruklina. Lielbritānijas un Kanādas romantiska drāma.
2.50 Līgavaiņa māsas. ASV ģimenes filma. 2016.g.

TV PROGRAMMA

10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.30 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
15.00 Sapņu vasara. ASV romantiska drāma. 2016.g.
16.55 Viens pats mājās. ASV komēdija. 1990.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.45 TV PIRMIZRĀDE. Mākoņains, gaidāms kotlešu lietus.
ASV animācijas filma. 2009.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Projekts «Almanahs». ASV fantastikas trilleris.
23.40 Sapņu vasara. ASV romantiska drāma.
1.30 Jūras kājnieks 3: mājas fronte. Spraiga sižeta filma. 2013.g.
3.10 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
4.20 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 2. decembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Operetes teātra solists Edgars Zveja.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.00  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Liepājas ev. lut. Svētās
Trīsvienības katedrālē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 39.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Harijs Gulbis.

16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Vaira Vīķe-Freiberga.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Draudzenes dzimšanas diena.
Vācijas komēdija (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.19 Sporta ziņas. 20.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 JAUNUMS. RETRO. Raidījuma «Latvijas sirdsdziesma»
speciālizlaidums.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Atsitiens. ASV drāma (ar subt.). 2014.g.
0.20  Dabas brīnumi: dzīvnieku pasaule.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
1.20  Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2018.
2.50 Draugu nodevība. Vācijas drāma. 2013.g.
4.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
10.00 Garšu skola. 6.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 277.–280.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.55  Mazā nāriņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
14.05 Zelta gads. Dokumentāla filma.
15.45 Ziemeļu karaliene – baltā pūce. Dokumentāla filma.
16.45  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
17.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.
Latvija – Čehija.
20.10 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 10.sērija.
21.55 Neredzamā. Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
0.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE RĪKO ATKLĀTU IZSOLI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) 2019. gada 7. janvārī Lielajā ielā
2, Jelgavā, pilī, 191. telpā rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli, izsolot nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5470
504 0038, kas sastāv no divām būvēm – būves (Dzirnavu ēka) ar kadastra apzīmējumu 5470 004 0038 005, būves
kopējā platība 463,5 m², adrese «Vējdzirnavas», Platones pagasts, Jelgavas novads, un būves (Sūkņa māja) ar kadastra
apzīmējumu 5470 004 0038 001, būves kopējā platība 25,8 m², adrese «Dzirnavas», Platones pagasts, Jelgavas novads.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi).
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Nodrošinājuma maksa 10 % apmērā no Objekta izsoles
sākumcenas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (vienotais reģistrācijas numurs 90000041898) kontā: Valsts
kase, norēķinu konts LV76TREL9160031000000. Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās divu nedēļu laikā
pēc izsoles norises dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var VAS «Valsts nekustamie īpašumi» tīmekļa vietnē www.vni.lv/lat/sludinajumi/
pardod, pilsētas informatīvajā izdevumā «Jelgavas Vēstnesis», laikrakstā «Zemgales Ziņas», Latvijas Lauksaimniecības universitātes tīmekļa vietnē www.llu.lv – sadaļā «Par mums» / «Izsoles» – un tīmekļa vietnē www.ss.com.
Dalībnieki dalībai izsolē var reģistrēties darba dienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 16, ierodoties
personīgi Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lielajā ielā 2, Jelgavā, pilī, 185. telpā, 1. stāvā – ne vēlāk kā līdz
2019. gada 3. janvāra pulksten 16.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
6.40 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.50 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!

saimnieciskās darbības
veicējiem, IU,IK

Angļu valoda
ikdienas saziņai
26. novembrī pl. 830

Vienkāršā ieraksta
grāmatvedības kārtošana
lauksaimniekiem

27. novembrī pl. 1000

28. novembrī pl. 1000

Privātajā pamatskolā «Punktiņš»
30. novembrī pulksten 18
Pulkveža O.Kalpaka ielā 14, Jelgavā,

notiks Atvērto durvju diena.
Iespēja pieteikties 1. klasē
www.punktins.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»

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

AS

!

no 4. decembra pl. 1730

Semināru cikls bērnu (0 - 7 g.) vecākiem

Gudro vecāku skola

(reģ.Nr.43603022128)
piedāvā darbu PALĪGSTRĀDNIEKAM(-CEI)
šķirošanas stacijā un poligonā «Brakšķi».

Atalgojums: stundas tarifa likme –2,69 EUR (bruto).
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv vai
iesniegt personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
2. stāvā, 4. kabinetā. T.26356403, 20383141.

13.decembrī pl. 1000

Angļu
Spāņuvaloda
valoda
ar un saziņai
bez
ikdienas
priekšzināšanām

KS
MA

2019./2020. m. g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.

6.decembrī pl. 1000-1410

BE
Z

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

Bērna temperaments

27. novembrī, plkst. 17:30 - 20:30
Lektore: Klaudija Hēla

Bērna psihoemocionālā attīstība līdz 3 gadu vecumam.
Kustību attīstība un spēlēšanās
4. decembrī, plkst. 18:00 - 21:00
Lektore: Klaudija Hēla

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

Kontaktbirža

Bez dalības maksas

Amatnieku un mājražotāju 8. kontaktbirža
un tirdziņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pie mums viesos -

Māris Grigalis
12. decembrī pl. 1000 - 1500

1.00 Sporta studija.*
1.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.35 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis».
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Garšu skola. 6.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).

LNT
5.40 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 6.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
6.55 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
14.00 Rīgas sargi. Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 33. un 34.sērija.
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23.15 Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni. Vācijas melodrāma. 2013.g.
1.15 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
2.00 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
4.05 Ceļojums kā piedzīvojums 3. Seriāls. 2013.g. 1.sērija.

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
6.40 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.05 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Sapinušies. Animācijas seriāls.
9.00 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Tītari: atpakaļ nākotnē. ASV animācijas filma. 2014.g.
13.00 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
14.05 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
15.05 Projekts «Almanahs». ASV fantastikas filma. 2014.g.
17.10 Mākoņains, gaidāms kotlešu lietus.
ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.20 Cukura tētuki. ASV trilleris. 2014.g.
1.10 Harolda un Kumāra Ziemassvētki. ASV komēdija. 2011.g.
2.50 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 11., 12. un 13.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 22. novembris

Un tieši tāpēc…

Aleksejs Zakrevskis, 9 gadi

Foto: «Diždancis»
 Jana Bahmane

Manam I.Ziedonim
Ir viegli vārdus uz papīra atstāt,
Grūtāk ar tiem dvēseli aizskart.
Lai sajūsma skrāpē!
Lai dedzina acis!
Ideja melno dvēseli raks,
Varbūt klusa upīte savu dziesmiņu
sāks…
Ikviens var dzeju sacerēt
Par mīlestību, darbu, sauli…
Un dzīvi garlaicīgu beigt,
Jo pat tukšumi starp rindkopām
bāli…
Gadā, kad Vācija dega,
Gaisā radies pārmaiņu vējš,
Zvejnieka dēls, viņš bija vienkāršs
Puika,
Zemes un sapņu smilts bija viņa
pirmā iespaidīgā jūta…

Jūra ir līdzīga cilvēku acīm,
Tajā ir zilums un klusums,
Bet ir arī tukšums…
Puika, Sirdī Dinamītu
uzspridzinot,
Sācis zaļo dzīves skaistumu veidot.
Viņš bija autors, publicists, latvietis
tulkotājs, dzejnieks, Mirklis un Taurenis,
Paldies, ka valodas ritmi ir dzīvi,
Jo strādājat valstī, kur aizliegts bij domāt
Un darīt, ko gribi…
Katrs no mums var būt dzejnieks,
Ikviens, var dzeju sacerēt,
Ne katrā dzejniekā ir cilvēks,
Bet katrā dzejolī - spēks!
DANIILS VERŽBICKIS,
Jelgavas 5. vidusskola, 12. klase

Pasākumi pilsētā
23. novembrī pulksten 19 – koncerts «Menuetam 50, Latvijai 100». Biļešu cena
– 12-25 € (kultūras namā).
24. novembrī pulksten 14 un 18 – koncertstāsts Latvijai «Pūt,
vējiņi». Piedalās – D.Skutelis, Anmary, A.Ieviņš, G.Krievkalna, A.Stafecka, M.Dukurs, E.Lukaševiča, E.Lipors, K.Krievkalns, E.Kārklis, Ē.Upenieks, A.Treilihs,
M.Vīte un deju studijas «Benefice» dejotāji. Biļešu cena – 12-22 € (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 14 un 17 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēni» un «Jundari» deju uzvedums «Mades burtnīca». Biļešu cena – 2 €. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties BJC «Junda» (Pasta ielā 32), pasākuma dienā – kultūras namā (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 14 – ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Par jelgavniekiem – novembra jubilāriem gides S.Lūsiņas vadībā. Informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63005447 vai e-pastu visit.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (pulcēšanās – pie
Sv.Trīsvienības torņa).
25. novembrī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa «Vīzija»
koncerts Latvijai simtgadē «No sirds». Mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez
maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
25. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» pasākums (Jelgavas tehnikuma
zālē, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
27. novembrī pulksten 19 – V.Daņiļecs un V.Moisejenko humora šovs «Labākie un
mīļākie numuri... gadu laikā». Biļešu cena – 12-22 € (kultūras namā).
28. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 3-5 € (kultūras namā).
29. novembrī pulksten 16 – jauniešu forums «Jaunieši var!». Ieeja – bez maksas
(alternatīvās mūzikas klubā «Melno Cepurīšu Balerija»).
29. novembrī pulksten 20 – izrāde «KJOGENSTĀSTI jeb sešas japāņu viduslaiku
farsa epizodes». Iestudējums tapis sadarbībā ar Tartu Universitātes režisoru Kalevu
Kudu. Biļešu cena – 3 € (LLU Studentu teātrī).
30. novembrī pulksten 14 – starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī». Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolas Aktu zālē).

Izstādes
Līdz 23. novembrim – kluba «Zelta rokas» izstāde «Latvijai 100» . Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
27. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstāde «Vīzija». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
Līdz 29. novembrim – izstāde «Jelgavnieki 1918–2018». Latvijas simtgades ceļš
Dzintras Žvagiņas jelgavnieku fotogrāfijās (kultūras nama 1. stāvā).
Līdz 29. novembrim – Jelgavas, Pērnavas un Šauļu sadraudzības foto izstāde
«Baltijai 100» (kultūras nama 2. stāvā).
Visu novembri no pulksten 10 līdz 17 – izstāde «Ainava Latvijas medaļu mākslā».
Latvijas medaļu mākslinieku veltījums Latvijas simtgadei. Biļešu cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Visu novembri – izstāde «Alunānu dzimta Latvijas kultūrvēsturē». Biļešu cena –
0,70 € (Ā.Alunāna muzejā).

«Šķiet, ka daudzas lietas un
notikumi ir norisinājušies
tieši tāpēc – tieši tāpēc esam
satikušies «Diždancī», tieši
tāpēc šo ansambli ir dibinājis Vilis Ozols, vēlāk nodevis
savam dēlam Uldim Ozolam,
bet mani «Diždanča» vadīšanai uzaicināja iepriekšējā kolektīva vadītāja Anda Zeidmane. Tieši tāpēc, jo esam
ar deju sirdī,» vērtē tautas
deju ansambļa «Diždancis»
mākslinieciskā vadītāja Ieva
Karele. 1. decembrī pulksten
16 Jelgavas kultūras namā
notiks ansambļa 40 gadu
jubilejas koncerts «Un tieši
tāpēc…», kurā līdzās šī brīža
dejotājiem uzstāsies arī kādreizējie kolektīva dalībnieki.
«Koncerta pirmā daļa būs veltījums
visiem «Diždanča» dejotājiem, ko
ansambļa pamatsastāvs izdejos Jura
Kulakova mūzikas pavadījumā, jo viņš
ir kolektīva kādreizējais koncertmeistars. Tas būs mūsu stāsts par mīlestību
un to, ka mēs visi mīlam dažādi. Tas
būs stāsts par mīlestību pret deju,
dzīvi, vienam pret otru, jo katrā deju
kolektīvā ir pāri, kas dejā iepazīst
viens otru, veido ģimenes,» koncerta

ieceri atklāj I.Karele. Savukārt koncerta otrajā daļā piedalīsies vairāku
paaudžu «Diždanča» dejotāji, aptverot
visu četru kolektīva vadītāju posmus.
1970.–1980. gadus iezīmēs Viļa un
Ulda Ozolu laika dejotāji, laikaposmu
no 1990. gadiem līdz 2000. gadu sākumam atklās Andas Zeidmanes dejotāji,
savukārt I.Kareles vadībā uzstāsies
dejotāji, kas «Diždancī» dejojuši no
2003. gada līdz aizvadītajai sezonai.
Kopumā jubilejas koncertu bagātinās
132 dejotāji.
Zīmīgi, ka tieši koncerta norises
dienā, 1. decembrī, apritēs 15 gadi,
kopš kolektīvu vada I.Karele. «Gadu
gaitā ir mainījies ansambļa sastāvs,
paaudzes rakstura iezīmes – šodien ir
daudz papildu iespēju, kā pavadīt savu
brīvo laiku. Ja agrāk tā bija dejošana,
koris, pūtēju orķestris vai sports, kuram jaunietis veltīja visu savu brīvo
laiku, tad šodien iespējas ir daudz
plašākas, un mums ar to ir jārēķinās.
Man ir prieks par cilvēkiem, kuri
vēlas dejot, un uzskatu – svarīgi, lai
deja sagādā prieku pašiem, tikai tad
šo prieku varam nodot skatītājiem,»
pauž «Diždanča» vadītāja. «Vēlu, lai
«Diždancim» vienmēr ir līdzatbildīgi
dejotāji, kas vēlas iesaistīties kolektīva
iekšējās dzīves veidošanā. Lai dzīves
steigā mēs neaizmirstam dejas būtību – mēs dejojam, lai gūtu prieku un
dalītos tajā.»

Savukārt «Diždanča» iepriekšējā
vadītāja A.Zeidmane ansamblim vēl
vienmēr spēt attaisnot savu vārdu un
spēt diži dancot. «Vilim Ozolam, dodot
vārdu kolektīvam, bija lielas ambīcijas,
un jelgavniekiem jāpieņem šis izaicinājums,» tā A.Zeidmane. Viņa uzskata,
ka katram jaunam vadītājam ir jānāk
ar savu redzējumu, un ir gandarīta, ka
kolektīvu nodevusi labās rokās – tas
turpina pastāvēt un attīstīties, un kādreizējiem dejotājiem ir, kur atgriezties
jubilejas reizēs. «Manā laikā kolektīvā
bija tradīcija dažādās Latvijas vietās
organizēt treniņnometnes, un arī šoreiz, gatavojoties koncertam, kopā ar
36 mana laika dejotājiem trīs dienas
pavadījām Ērgļu pusē – tas bija kopā
būšanas prieks, dalīšanās atmiņās,»
stāsta A.Zeidmane.
I.Karele uzsver, ka šoreiz jubilejas
koncerts ir liels un veiksmīgs radošās
komandas kopdarbs, viņa lielu pateicību izsaka pedagoģēm Sandrai Kauranenai un Santai Jankovskai, režisorei
Laurai Zemvaldei, kā arī «Diždanča»
dejotāju valdei. Koncerts tapis ar pilsētas pašvaldības Kultūras padomes
projektu konkursa, iestādes «Kultūra» un bijušo dejotāju atbalstu. No 1.
decembra Jelgavas kultūras namā būs
apskatāma arī «Diždanča» jubilejai
veltīta izstāde «Diždancis gadalaiku
nokrāsās», kurā ansambļa dejotāji
iemūžināti visos četros gadalaikos.

Starptautisko invalīdu dienu svinēs «Ar sauli sirdī»
 Jana Bahmane

Sagaidot Starptautisko invalīdu dienu, kas pasaulē
tiek svinēta 3. decembrī,
30. novembrī pulksten 14
Jelgavas 4. vidusskolas
Aktu zālē notiks koncerts
«Ar sauli sirdī». Koncertu
aicināts apmeklēt ikviens
Jelgavas pilsētas iedzīvotājs ar īpašām vajadzībām –
gan kopā ar organizācijām,
gan individuāli.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece un kultūras darba
speciāliste Evika Kaufelde norāda, ka
pasākuma apmeklētāji šajā dienā va-

rēs ne vien izbaudīt svētku koncertu,
bet arī kopā būšanu un sarunas pie
svētku tortes.
Koncertā piedalīsies dziedātājs
Edijs Fuksis un Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas vokālais ansamblis, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijas
«Zvaigzne» ansamblis «Zvaigzne»,
saksofoniste Zane Lapiņa, dienas
centrs «Atbalsts», Valsts sociālās
aprūpes centra «Zemgale» filiāles
«Jelgava» ansamblis, kā arī Ināra
Gaile un Aleksandra Kazanceva,
kas klātesošos iepriecinās ar dzejas
lasījumiem. Pasākuma īpašais viesis
būs folkloras kopa «Dimzēns» Veltas
Lejas vadībā – folkloristi klātesošos
iesaistīs aktivitātēs.

Pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. Jāpiebilst, ka personām, kurām nepieciešams specializētais transports
nokļūšanai uz un no koncerta norises
vietas, līdz 27. novembrim jāpiesakās
Sociālo lietu pārvaldē pa tālruni
25426732.
Jau kopš 1993. gada 3. decembrī pasaulē tiek svinēta Starptautiskā invalīdu diena. Tās mērķis ir pievērst uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
viņu ikdienai, tiesībām un problēmām.
Tas ir aicinājums iedzīvotājiem visā
pasaulē vienoties kopīgos pasākumos,
lai mazinātu atstumtību un veicinātu
cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo
iekļaušanos sabiedrībā.

Jelgavas muzejs palīdz atklāt Latvijas cukurrūpniecības stāstu
 Jana Bahmane

Mazmežotnes muižas Kalpu mājā atklāta ekspozīcija
par Latvijas cukurrūpniecības vēsturi, ko zemnieku
saimniecība «Sējas» veidojusi sadarbībā ar Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju.
«Ekspozīcija stāsta par cukurrūpniecību Latvijā – tostarp par
Jelgavas, Krustpils un Liepājas
cukurfabrikām un to darbību līdz
nozares likvidācijai. Tāpat informatīvās planšetes iepazīstina ar

cukura ražošanas pirmsākumiem un
cukurbieti kā kultūraugu,» ekspozīcijas saturu ieskicē muzeja galvenais
speciālists Marjus Zaļeckis. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja devums ir ekspozīcijas satura
veidošana – informācijas apkopošana, strukturizēšana informatīvās
planšetēs, kā arī dažu vēsturisko
fotoattēlu kopiju nodrošināšana.
«Uzskatām, ka iniciatīva veidot
ekspozīciju par Latvijas cukurrūpniecības vēsturi ir uzteicama, jo tā
bija nacionāla mēroga nozare, kā
arī nozīmīgs posms Latvijas vēsturē.
Cukurrūpniecība bija īpaši nozīmīga
Zemgalei, kur cukurbietes audzēja

vairākās paaudzēs,» norāda M.Zaļeckis. Viņš papildina, ka līdz šim
daļa materiālu par cukurrūpniecību
atradās Jelgavas muzeja krājumā,
vēl daļa – Saulaines tehnikumā, taču
šobrīd informācija ir apkopota vienuviet mūsdienīgā, ērti uztveramā formātā. Ekspozīcijā iekļauti arī cukura
paraugi, Eižena Laubes projektētās
Jelgavas cukurfabrikas makets, ko
speciāli ekspozīcijai veidojusi Jelgavas muzeja speciāliste Saiva Kuple.
Tāpat izzinošo ekspozīciju papildina
interaktīvs stūrītis bērniem, kur mazie pētnieki var iepazīties ar saldumu
ietekmi uz organismu un uzzināt,
cik cukura satur populārākie našķi.

