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Vairāk nekā 430
īpašumus var pieslēgt
pilsētas komunikācijām
 Sintija Čepanone

Pirms valsts svētkiem
SIA «Jelgavas ūdens»
izsūtījusi 432 informatīvas vēstules privātmāju īpašniekiem,
aicinot viņus izmantot
iespēju pieslēgt savu
īpašumu ūdenssaimniecības attīstības projekta 3. kārtas laikā
izbūvētajām pilsētas
komunikācijām. Uzņēmums atgādina, ka tās
izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes
robežai, taču pievada izbūve līdz mājai
jānodrošina pašiem
ēku īpašniekiem par
saviem līdzekļiem.

«Projekta «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Jelgavā, III
kārta» darbi vairāk bija orientēti
tieši uz kanalizācijas tīklu izbūvi, un maģistrālie tīkli papildus
izbūvēti 23 ielās un ielu posmos,
kur līdz šim iedzīvotājiem nebija
nodrošināta iespēja notekūdeņus
novadīt pilsētas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā. Atsevišķās
ielās paralēli sakārtoti arī ūdensapgādes tīkli, līdz ar to vēl vairākiem simtiem jelgavnieku radīti
visi priekšnoteikumi pieslēgt savu
īpašumu pilsētas komunikācijām,
kas ir gan ērtāk pašiem iedzīvotājiem, gan arī videi draudzīgāk,»
stāsta «Jelgavas ūdens» Projekta
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode, iedzīvotājus aicinot izmantot šo iespēju.
Turpinājums 3.lpp.

Ārpus kārtas pašvaldības
bērnudārzos turpmāk
uzņems brāļus un māsas
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Krišjānis Grantiņš

Jelgavas dome pieņēmusi grozījumus pilsētas
saistošajos noteikumos,
kas paredz, ka turpmāk
ārpus kārtas uz vietu
pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē var pretendēt vienas ģimenes
bērni, ja kāds no bērniem
jau mācās šajā iestādē.
Jelgavas Izglītības pārvalde gan uzsver: taču tas
nenozīmē, ka vieta tiks
piešķirta nekavējoties.

bilstot, ka šāda kārtība noteikta arī
vairākās citās Latvijas pašvaldībās.
Viņa gan uzsver – tas nenozīmē,
ka tagad no kāda bērnudārza tiks
izslēgti audzēkņi, lai atbrīvotu vietu
cita audzēkņa brālim vai māsai. «Šie
bērni vietu saņems, tiklīdz iestādē
atbrīvosies kāda vieta konkrētā
vecuma grupiņā. Vietu piešķiršana
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ir nepārtraukts process.
Kāds bērns tiek izņemts no iestādes,
jo vecāki maina dzīvesvietu, dodas
uz ārzemēm vai izņem bērnu no
iestādes citu apsvērumu dēļ, līdz
ar to atbrīvojot vietu nākamajam
bērnam, kurš reģistrēts bērnudārzu
rindā,» tā S.Joma.
Jaunie noteikumi stājušies spēkā
ar 1. novembri, un šobrīd Jelgavas
Izglītības pārvalde jau saņēmusi
pirmos vecāku iesniegumus. Lai ģimenes izmantotu jauno iespēju, vecākiem Jelgavas Izglītības pārvaldē
jāaizpilda iesniegums un jāpievieno
dokuments, kas apliecina, ka viens
bērns jau mācās konkrētajā iestādē. To var saņemt pie bērnudārza
vadības.
Jāpiebilst, ka ārpus kārtas uz
vietu pašvaldības bērnudārzā, kur
jau mācās viens bērns, no 2011.
gada var pretendēt arī Jelgavas
daudzbērnu ģimeņu bērni.

18. novembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš Melngalvju namā svinīgi pasniedza valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni
un Atzinības krustu. Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam par ieguldījumu Latvijas valsts labā un pašvaldību lomas palielināšanu
valsts dzīvē pasniegta Triju Zvaigžņu ordeņa trešā šķira, un viņš iecelts par ordeņa komandieri. «Dzīve nekļūst vienkāršāka – mūsu stiprums
ir stiprums kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Mēs ejam lieliem soļiem uz priekšu Eiropā un esam panākuši, ka vairs neesam tikai sekotāji, bet arī
lēmēji. Es novēlu, balstoties uz sasniegto, spert katram solīti uz priekšu – mēs panāksim vēl vairāk, ja darīsim visi kopā!» svinīgajā uzrunā teica
Valsts prezidents A.Bērziņš. Viņš norādīja, ka valsts apbalvojums galvenokārt tiek piešķirts par mūža ieguldījumu, un ir liels gandarījums, ka
virkne cilvēku mūža ieguldījumu veikusi, esot gados jauni, kas nozīmē, ka viņi turpinās darboties, sniedzot savu ieguldījumu Latvijai.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam A.Rāviņam pasniegta Triju Zvaigžņu ordeņa trešā šķira, novērtējot viņa ieguldījumu Latvijas valsts
labā un pašvaldību lomas palielināšanu valsts dzīvē. Pēc Ordeņu kapitula sniegtās informācijas, A.Rāviņš šobrīd ir vienīgais pašvaldības vadītājs, kurš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.
«Liels paldies par augsto novērtējumu – protams, apbalvota ir visa Jelgavas pilsēta, jo ikkatrs Jelgavas iedzīvotājs ieguldījis savu darbu, lai
īstenotu Jelgavas pilsētas devīzi «Jelgava – pilsēta izaugsmei!». Paldies arī kolēģiem, tuviniekiem; tas ir novērtējums arī pašvaldību darbam,
Jelgavas Izglītības pārvaldes
jo tās «iznesušas» krīzes laiku. Gods kalpot Latvijai! Gods kalpot Jelgavai!» saņemot Triju Zvaigžņu ordeni, teica A.Rāviņš.
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma skaidro, ka šādas izmaiņas saistošajos
noteikumos veiktas, reaģējot uz
saņemtajiem vecāku ierosinājumiem. «Tas nozīmē – ja ģimenes
viens bērns jau mācās konkrētajā
 Sintija Čepanone
vadītājas vietnieks nodokļu jau- vērtības – būvei piekritīgās zemes matīvajos aktos un aicinot sakārtot izglītības iestādē, uz vietu ārpus
tājumos Ingars Bušs informē, kadastrālās vērtības vai būves ka- ar nekustamo īpašumu saistīto kārtas tieši tajā pašā iestādē var
No 2016. gada 1. janvāka, pamatojoties uz likumā «Par dastrālās vērtības. «Tas savukārt dokumentāciju, lai, aprēķinot NĪN pretendēt arī viņa brālis vai māsa.
ra nekustamā īpašuma
nekustamā īpašuma nodokli» nozīmē, ka par tām būvēm, kuru par 2016. gadu, netiktu piemērota Tādējādi nākam pretī ģimenēm, lai
nodokļa (NĪN) aprēķinā
noteikto deleģējumu, pašvaldība būvniecībai izsniegto būvatļauju paaugstinātā nodokļa likme trīs vecākiem nebūtu jāvadā bērni uz
dažādiem bērnudārziem vai, piemēJelgavā sāks piemērot
25. septembrī pieņēma saistošos termiņš būs beidzies un būves procentu apmērā.
paaugstinātās likmes
noteikumus Nr.14-20 «Nekustamā likumdošanā paredzētajā kārtībā
Trīs procentu likmi NĪN ap- ram, mammai ar otru bērniņu jāsēž
normu būvēm, kuru
īpašuma nodokļa piemērošana nebūs nodotas ekspluatācijā, NĪN rēķinā Jelgavas pašvaldība sāks mājās, jo bērnudārzu rindā vieta vēl
būvniecībā pārsniegts
Jelgavas pilsētas administratī- līdz tās nodošanai ekspluatāci- piemērot no 2016. gada 1. janvāra. nav sagaidīta,» stāsta S.Joma, pienormatīvajos aktos novajā teritorijā». Lai izvairītos no jā tiks aprēķināts trīs procentu Tādējādi šādu būvju īpašniekiem
teiktais kopējais būvdarilgstošiem būvniecības procesiem apmērā no lielākās kadastrālās pašvaldība, to paredzot saistošajos
bu veikšanas ilgums. Pašpilsētas teritorijā, līdz ar to arī vērtības,» skaidro I.Bušs.
noteikumos, devusi pārejas periodu
valdība aicina gada laikā
veicinot pilsētvides sakārtošanu,
Jau pašlaik Jelgavas pašvaldības un iedzīvotājus šajā laikā aicina
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
iedzīvotājus sakārtot ar
tajos cita starpā noteikts, ka bū- Būvvaldes speciālisti sākuši detali- sakārtot ar nekustamo īpašumu
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
nekustamo īpašumu
vēm, kuru būvniecībā pārsniegts zētu pilsētas apsekošanu, fiksējot saistīto dokumentāciju un reģistrēt
Jelgavas pilsētas sauklis
saistīto dokumentāciju
normatīvajos aktos noteiktais ko- tās būves, kuru būvniecībai izsnieg- valsts kadastra informācijas sistēmā
un reģistrēt valsts kadaspējais būvdarbu veikšanas ilgums, to būvatļauju termiņš ir beidzies uzbūvētās ēkas, kā arī ēkas, kuru
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
tra informācijas sistēmā
ar nākamo mēnesi pēc būvniecības un kuras likumdošanā paredzētajā būvniecība nav pabeigta.
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 21. novembrī laikā no pulksten 8 līdz
uzbūvētās ēkas, kā arī
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kārtībā nav nodotas ekspluatācijā.
Patlaban Jelgavā NĪN trīs pro12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
ēkas, kuru būvniecība
kad parakstīts akts par būves Šādas būves tiek apkopotas īpašā sa- centu apmērā no lielākās kadastrāKatrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
nav pabeigta.
pieņemšanu ekspluatācijā, tiks rakstā, un to īpašniekiem Būvvalde lās vērtības tiek piemērots būvēm,
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
noteikta NĪN likme trīs procentu izsūtīs informatīvas vēstules, vēršot kas klasificētas kā vidi degradējošas,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
Pašvaldības Finanšu nodaļas apmērā no lielākās kadastrālās viņu uzmanību uz izmaiņām nor- sagruvušas vai nedrošas.

Ēku ilgstošu nenodošanu ekspluatācijā pašvaldība
risinās, piemērojot paaugstinātu NĪN likmi

Uzmanību – konkurss!
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VID turpina pārbaudīt servisus
Jelgavā; nākamie būs zobārsti
Valsts ieņēmumu dienests (VID), lai mazinātu ēnu ekonomiku
un negodīgu uzņēmējdarbības praksi, kā
pirmos šogad pastiprināti sāka pārbaudīt
autoservisus Latvijā. Šī
akcijas veida kampaņa
aizsākās ar aicinājumu
novērst pārkāpumus
servisos un tad gaidīt
VID kontroles. Patlaban jau VID paziņojis, ka nākamā joma,
kas tiks pārbaudīta,
ir zobārstniecība, jo
tajā strādājošajiem
nodokļu maksātājiem
VID konstatējis riskus,
kas norāda ne tikai uz
algu izmaksu «aploksnēs», bet arī uz faktisko ieņēmumu neuzrādīšanu pilnā apmērā,
tādējādi izvairoties no
nodokļu nomaksas.

VID veicis kontroli apmēram
800 autoservisos Latvijā – ar
servisiem sākts, jo tieši automobiļu apkopes un remonta
nozarē esot augsts nodokļu
nemaksāšanas riska īpatsvars.
Kā «Jelgavas Vēstnesi» informē
VID, Jelgavā līdz šim dienests
veicis 11 pārbaudes adresēs,
kur, pēc VID rīcībā esošās informācijas, tiek sniegti autoservisa
pakalpojumi. Pagaidām gan šīs
11 pārbaudes vēl esot procesā,
tās nav pilnībā pabeigtas, tāpēc arī šobrīd dienests nevar
sniegt savus secinājumus par
pārbaužu rezultātiem. VID
darbinieki ir bijuši uz vietas
servisos, apzinājuši situāciju,
lūguši īpašniekiem iesniegt
kādu papildu informāciju, papildu dokumentus, tāpat vēl
tiek veiktas citas ar nodokļu
nomaksas uzraudzību un kontroli saistītas darbības Jelgavas
servisos.
Vienlaikus gan VID uzsver, ka
tuvākajā laikā ir ieplānojis noIepriekšējo mēnešu laikā dokļu kontroles pasākumus vēl

pie 15 autoservisa pakalpojumu jūniju, par 4,9 procentiem jeb
sniedzējiem Jelgavā.
378 vietām palielinājies oficiālo
Lai gan «Jelgavas Vēstneša» darbavietu skaits autoservisos.
iepriekš aptaujātie mūsu pilsē- Kopumā laikā no šā gada 27.
tas autoservisu vadītāji atzina, jūlija līdz 27. oktobrim autoka no pārbaudēm nebaidās, mobiļu apkopes un remonta
vienlaikus viņi arī nenoliedza, ka nozarē reģistrēti 305 jauni
pilsētā varētu
nodokļu maksāVID aicina iedzīvotājus
darboties tā
tāji, no tiem 91
informēt par konstatētajiem
sauktie kakjuridiskā persopārkāpumiem, piemēram,
tu servisi, kas
na, 214 fiziskās
kases čeku neizsniegšanu,
tiešām varēpersonas, kā arī
nereģistrētiem saimnieciskās
tu nemaksāt
pieci individuālie
darbības veicējiem vai
nodokļus un
komersanti.
«aplokšņu algu» izmaksu,
kropļot tirgu.
Tie ir dati, kas
pa VID diennakts bezmaksas
Apkopojot uzticības tālruni 80009070 vai jau apliecina papirmos pār- e-pastu parkapumi@vid.gov.lv. stiprināto konbaužu rezultroļu efektivitāti.
tātus Latvijā, VID jau ir paziņo- Vai līdzīgs ieguvums gaidāms arī
jis, ka kontroļu rezultātā auto- zobārstniecības jomā? VID jau
servisos par 52 eiro palielināju- izsūtījis informatīvas vēstules
sies vidējā darba alga. Kopumā 1210 nodokļu maksātājiem
darba samaksas pieaugums – fiziskajām un juridiskajām
jūlijā un augustā, salīdzinot ar personām, kas reāli darbojas
jūniju, papildu pārbaužu dēļ zobārstniecības nozarē, – ar
palielinājies par 496 490 eiro, aicinājumu novērst nepilnības
norāda VID. Tāpat VID akcen- nodokļu aprēķinu jomā un
tē, ka pastiprināto pārbaužu dēļ aktīvi iesaistīties cīņā pret nejūlijā un augustā, salīdzinot ar godīgu konkurenci un tirgus

«Paši VID pārbaudītāji arī grib, lai
viņiem plombē un rauj pa lēto»
Aldis Dobelnieks, zobārstniecības SIA «Salvus A» valdes
priekšsēdētājs:
«Tas ir smieklīgi, ka šādi valsts
birokrāti kā VID, kurus uzturam
par nodokļu maksātāju naudu,
mēģina atrast valstī nozagtos miljonus autoservisos un zobārstu
kabinetos. Vēl šodien braucu pa
šoseju Rīga–Jelgava, kuru, šķiet,
pirms diviem gadiem saremontēja,
– tagad vīriņi tur jau plaisas aizdara.
Lūk, tur ir jāmeklē valstī nozagtie
miljoni. Taču es labi saprotu VID
aktivitātes – daudz vieglāk ir atnākt
uz zobārstniecības kabinetu un
pārbaudīt mūs, nekā reāli strādāt
un atrast jomas, kur tiešām valstī
pazūd lielas naudas summas.
Kas mums ko baidīties?! Mēs
nebaidāmies! To var uztvert tikai
ar neviltotu ironiju – iedomājie-

ties, esam otrajā vietā valstī – vēl
ir uz ko tiekties, varam apsteigt
servisus…
VID jautā – kāpēc jums tik mazas algas, vai tikai nešmaucaties
ar nodokļiem? Bet nezin kāpēc
tas pats VID nejautā, kāpēc jums
pakalpojumi tik lēti? Tie paši VID
pārbaudītāji nāk pie zobārsta un
grib, lai viņiem plombē un rauj pa
lēto. Bet mums materiāli, pērkot
tos no piegādātājiem Latvijā, sanāk
dārgāki nekā materiāli, kurus var
nopirkt Vācijā. Tikai atšķirība tāda,
ka Vācijā zobu raušana maksā no
80 līdz 100 eiro, bet pie mums – ap
20 eiro. Mūsu uzņēmumā pašlaik
strādā divi zobārsti – viņu vidējā
alga ir ap 1000 eiro mēnesī, bet
kopā uzņēmumā ir astoņi darbinieki. Var jau spriest, vai 1000 eiro par
pilnu slodzi ir daudz vai maz.

Arī pārmetumi par čeku neizsniegšanu ir vairāk nekā absurdi
– varu droši apgalvot, ka vismaz
90 procenti mūsu klientu ir tādi,
kuri iesniedz zobārstniecības čekus tam pašam VID, lai saņemtu
pārmaksātos nodokļus. Vai tad
VID to neredz? Un vēl jau arī
veselības apdrošināšana, kas arī ir
daļai klientu un kur bez čeka – nu
nekādi. Tāpēc domāt, ka mēs esam
tie, kas neizsniedz čekus, ir vairāk
nekā muļķīgi.
Tieši šo iemeslu dēļ VID pārbaudes nebaida, bet gan nervozē – tīri
morāli, jo mēs tiekam nosaukti
par valsts apzadzējiem. Ticiet man
– šobrīd mūsu uzņēmumā nenotiek
nekāds drudžains darbs pie dokumentu sakārtošanas, kam it kā
laiku ir devis VID. Mēs strādājam,
kā ierasts.»

«Čekus dodu pilnīgi visiem»
Kristīne Rubule, pieder sava
ārstu prakse zobārstniecībā:
«Mani klienti pārsvarā ir strādājoši cilvēki, kuri paši maksā
nodokļus, tātad likumsakarīgi, ka
viņi vēlas arī saņemt pārmaksāto
nodokļu atmaksu no VID, kur
jāiesniedz čeki par saņemtajiem
pakalpojumiem. Tāpat daļai valsts
un pašvaldību, mazāk privātuzņēmumu, darbinieku ir veselības
apdrošināšanas polises, kur arī bez
čeka neiztikt. Tāpēc es pat nespēju
iedomāties, kā, ja arī kāds zobārsts
gribētu šmaukties, to varētu izdarīt, jo jau pašam klientam tas čeks
ir vajadzīgs. Es par sevi varu droši
teikt, ka čeku dodu pilnīgi visiem

saviem klientiem.
Tieši tāpēc neesmu saspringusi par gaidāmajām pārbaudēm.
Patiesībā šādām akcijām vispār
nebūtu jāceļ nekāda panika, jo
vienmēr ir jāpatur prātā, ka jebkurā laikā var atnākt VID, lai veiktu
kārtējo tematisko pārbaudi, vai
ierasties audits. Zobārsts jau ir
tāda uzņēmējdarbības forma, kas
nosaka: cilvēks praktiski vienmēr
ir atrodams savā kabinetā, tāpēc
viņu pārbaudīt ir ārkārtīgi viegli
un vienkārši.
Ja runājam par zobārstu algu,
tad te saredzu kādu niansi – 46
procenti zobārstu valstī strādā kā
pašnodarbinātie, arī es, un tas jau lo-

ģiski nosaka, ka pašnodarbinātajam
algas nav – viņš saņem to, kas paliek
pāri, nomaksājot visus nodokļus un
rēķinus. Pieļauju, ka šo cilvēku alga
tad arī neparādās statistikā. Vēl arī
zobārstu asistenti, kuri pārsvarā
strādā vairākās vietās, lai sevi nodrošinātu, jo vienā vietā var saņemt
tikai minimālo algu. Arī mani asistenti, negribot likt visas olas vienā
groziņā, izvēlas šādu modeli un
paralēli manai privātpraksei strādā,
piemēram, valsts vai pašvaldības
medicīnas iestādēs.
Esmu diezgan droša, ka zobārstniecība noteikti nav tā nozare,
kur būtu augsts risks nodokļu
nemaksāšanā.»

kropļošanu, informējot VID par
zināmajiem negodprātīgas saimnieciskās darbības gadījumiem
un metodēm.
Dati liecina, ka 2014. gada
jūlijā zobārstniecības nozarē
nodarbināto vidējie mēneša
ienākumi ir 580,16 eiro, kas ir
75,7 procentu apmērā no vidējās darba samaksas valstī (766
eiro). Saskaņā ar normatīvajiem
aktiem minimālā stundas tarifa likme normāla darba laika
ietvaros nedrīkst būt mazāka
par Ministru kabineta noteikto
stundas tarifa likmi, kas 2014.
gadā ir 1,933 eiro. Kā uzsver
VID, šis rādītājs uzskatāmi norāda uz iespējamiem normatīvo
aktu prasību pārkāpumiem un
attiecīgi arī uz nepilnu nodokļu
nomaksu no darba ņēmēju darba ienākumiem.
Vēl pirms gaidāmajām VID
pārbaudēm «Jelgavas Vēstnesis»
jautā mūsu pilsētas zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem,
cik godprātīgi nodokļu maksātāji viņi ir.

«Pirms krīzes
strādājām ar
peļņu, tagad – ne»
Astra Johansone, pieder sava
ārstu prakse zobārstniecībā:
«Man noteikti būtu jautājums VID – kā bija iespējams
publiskot datus par 2013. gada
vidējām algām zobārstniecības nozarē, kur vienā maisā
sabērti visi zobārstniecības
pakalpojumu sniedzēji – lielās
firmas, mazās firmas, individuālie pakalpojumu sniedzēji,
pilsētas, lauki. Vai tiešām valstī nesaprot, ka starp dažādu
kategoriju uzņēmumiem šī
atšķirība var būt milzīga?!
Tāda maza zobārstniecības
prakse kā mana un viens liels
uzņēmums Rīgā – tās ir pilnīgi
divas dažādas pasaules. Tāpat
būtiska atšķirība ir arī starp
Jelgavas zobārstniecības praksi
un tādu pašu praksi kaut kur
tālāk laukos.
Viena maza zobārstniecība
nekad nevarēs nopelnīt to, ko
var viena liela – man nav tādu
līdzekļu, lai nepārtraukti investētu visjaunākajās tehnoloģijās,
līdz ar to paaugstinot sava pakalpojuma cenu un ieņēmumus,
kas savukārt ir normāli vienam
lielam uzņēmumam. Jā, pirms
mums visiem labi zināmās
krīzes arī es varēju teikt, ka
strādāju ar peļņu – gadu noslēdzu un sapratu, ka paliek
līdzekļi, kurus varu investēt

remontā, jaunu iekārtu iegādē,
bet pēckrīzes gados par peļņu
jau runāt vairs nevaram – tagad
iztiekam no tā, kas ir.
Jāsaprot, ka mēs neesam
ģimenes ārsti – jau 90. gados
zobārstniecība tika nodalīta
no pārējās medicīnas, un mēs
nesaņemam nekādas dotācijas
no valsts. Jāiztiek ar to, ko
paši spējam nopelnīt. Tajā pašā
laikā, ja Ministru kabinets nāk
klajā ar jauniem noteikumiem,
mums pašiem ir jārod līdzekļi,
lai jauninājumus ieviestu. Piemēram, pēdējos gados tā bija
prakšu pielāgošana cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Es droši varu teikt, ka tādi
mazie uzņēmumi kā mans noteikti nevar būt no tiem, kur
var šmaukties ar nodokļiem
– te nav tādu iespēju. Čekus
prasa visi, tu strādā, izsit čeku,
samaksā nodokli – tavi ienākumi ir pilnīgi redzami. Varbūt
kaut kādas iespējas ir lielajos
uzņēmumos, kur ir iespaidīgāki
iepirkumi, kas papildus zobārstniecības pakalpojumiem vēl
kaut ko tirgo, bet man grūti par
to spriest. Mazās struktūrās
tāda varbūtība ir niecīga.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Krišjānis Grantiņš

Pilsētnieks vērtē

Ar ko Jelgavai īpašs
21. novembris?
Diāna, topošā
latviešu valodas skolotāja:
– Es tiešām
nevaru jums
atbildēt. Lai
gan pati esmu
dzimusi jelgavniece un kauns būtu
nezināt, es to nezinu. Varbūt kaut
kas saistīts ar Jelgavas 750. dzimšanas dienu?! Skolas laikā noteikti tas
ir mācīts, taču garām paslīdējis, tāpēc arī nevaru pateikt, ar ko Jelgavai
īpašs 21. novembris.
Ēvalds, jelgavnieks:
– Kas tad to
nezina?! Tā ir
diena, kad Jelgavu atbrīvoja
no Bermonta
karaspēka. Vēsturē tā Jelgavai ir ļoti
svarīga diena, kas jāzina katram
kārtīgam jelgavniekam. Tiesa, šodien
par to maz tiek stāstīts. Manuprāt,
pilsētā vajadzētu vairāk runāt par šo
datumu, rīkot vairāk pasākumu, lai
cilvēki svinētu arī šo dienu.
Ināra, pārdevēja:
– Varbūt šajā
datumā atklāja
mūsu skaisto
Mītavas tiltu
un 21. novembris ir tā dzimšanas diena? Ja nē,
nemācēšu jums pateikt. Esmu jelgavniece, bet par šādu datumu neko
nezinu. Skaidrs, ka 11. novembrī ir
Lāčplēša diena, kad mēs, jelgavnieki,
dodamies Lāpu gājienā. 18. novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad
notiek svētku koncerti, noliek ziedus
pie Jāņa Čakstes pieminekļa, vakarā
ir svētku salūts. Bet kas noticis 21.
novembrī?
Vilma, pensionāre:
– 18. novembrī
mēs visi svinam
valsts svētkus,
bet to, kas
noticis 21. novembrī, nemāku teikt. Acīmredzot
21. novembris nav tik svarīgs kā 11.
novembris, kad atzīmējam Lāčplēša
dienu, un 18. novembris, kad ir Latvijas Republikas dzimšanas diena,
kas ar sarkanu ierakstīts kalendārā.
Bet, ja jūs sakāt, ka tā ir diena, kad
Jelgavu atbrīvoja no Bermonta
karaspēka, tad, jāatzīst, par šādu
faktu ir dzirdēts. Domāju, lai par to
atcerētos, Jelgavā par šo datumu
vairāk jārunā.
Jānis, bezdarbnieks:
– Diena, kad
Jelgavu 1919.
gadā atbrīvoja
no bermontiešiem. Man
kopš bērnības ļoti patikusi vēsture,
tāpēc arī zinu. Manuprāt, šo datumu
zina tikai tie, kuriem vēsture tuva,
kuri par to interesējas. Tāds parastais
ierindas jelgavnieks noteikti pateikts,
ka nav ne jausmas, kas tas par datumu. Lai gan cilvēki jau ir dažādi.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

AIDS dienā Jelgavā aicina veikt
HIV, C un B hepatīta testu
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot Pasaules
AIDS dienu, kas ir 1.
decembrī, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes
Atkarību profilakses
punkts no 24. līdz 28.
novembrim aicina bez
maksas veikt HIV, B
un C hepatīta testu.
Vizītei gan iepriekš
jāpiesakās.
Atkarību profilakses punkta
sociālā darbiniece Mārīte Ose
uzsver, ka AIDS dienas mērķis ir
veicināt izpratni, izglītot un mazināt aizspriedumus par HIV/
AIDS ietekmi uz veselību un
sekām. Gandrīz visās Eiropas
valstīs notiek HIV testēšanas
pasākumi. «Arī mēs mudinām
jelgavniekus pievērst uzmanību
savai veselībai un no 24. līdz 28.
novembrim aicinām atnākt uz
profilakses punktu veikt HIV
vai B un C hepatīta testu, lai

būtu droši par savu un partnera
veselību,» tā M.Ose, piebilstot,
ka vizītei gan iepriekš obligāti
jāpiesakās, zvanot pa tālruni
63012084 vai 27830373. Atkarību profilakses punkta Stacijas
ielā 13 darba laiks: no 24. līdz
27. novembrim – no pulksten
9 līdz 16, 28. novembrī – no
pulksten 9 līdz 13. M.Ose gan
piebilst, ka testus var veikt ne
tikai šajā nedēļā, bet, sazinoties
ar viņu pa norādītajiem tālruņiem, arī citās dienās.
Jāpiebilst, ka Latvija ES valstu vidū diemžēl ieņem vienu no
pirmajām vietām HIV infekciju
gadījumu ziņā. «Visvairāk HIV
infekcija tiek diagnosticēta
jauniem cilvēkiem, taču pēc
testiem, kas pēdējos gados veikti
mūsu punktā, redzam, ka ar
HIV un C hepatītu slimo ne tikai
jaunieši,» tā M.Ose, piebilstot,
ka liela daļa ar šīm slimībām inficēto cilvēku nemaz nezina, ka
ir inficējušies. Vienīgais veids,
kā to uzzināt, ir veikt testu.

Izsludina biznesa ideju
konkursu skolēniem; balvā –
no 30 līdz 145 eiro
 Ritma Gaidamoviča

Lai motivētu jauniešus
veidot savu biznesu, radīt inovatīvus produktus,
nodibinājums «Jāņa Bisenieka fonds» izsludina
biznesa ideju konkursu
pilsētas 5. – 12. klašu skolēniem un profesionālo
skolu audzēkņiem. Labāko biznesa ideju autori
saņems naudas balvas
no 30 līdz 145 eiro.
Jelgavas Izglītības pārvalde, kas
ir konkursa koordinatore, informē,
ka biznesa ideju konkursā aicināti
piedalīties Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēni
un Jelgavas pilsētas profesionālo
izglītības iestāžu 1. – 4. kursa audzēkņi. Konkurss notiks trīs vecuma grupās: 5. – 7. klase; 8. – 9. klase;
10. – 12. klase/1. – 4. kurss.
Lai piedalītos konkursā, pretendentam jāiesniedz pieteikums,
biznesa plāns un paša izgatavotā
produkta, pakalpojuma prototipa
foto. Pirmajā kārtā žūrija izvērtēs
iesniegtos biznesa plānus un prototipa foto, nosaucot desmit finālistus
katrā vecuma grupā. Otrajā kārtā
jeb finālā jauniešiem prezentācijā
klātienē žūrija būs jāiepazīstina ar
savu ideju.

Finālā trīs labāko ideju autoriem
Jāņa Bisenieka fonds piešķirs naudas
balvu. 5. – 7. un 8. – 9. klašu grupā
1. vietai – 75 eiro, 2. vietai – 45 eiro,
3. vietai – 30 eiro; vidusskolas un
profesionālo skolu audzēkņu grupā
1. vietai – 145 eiro, 2. vietai – 90 eiro,
3. vietai – 60 eiro. Bet pārējie finālisti
saņems veicināšanas balvas.
Pieteikumu konkursam un biznesa plānu var iesniegt līdz nākamā
gada 27. marta pulksten 13 Jelgavas
Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22. Ar
pilnu konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas Izglītības pārvaldes
mājas lapā www.jip.jelgava.lv, kur
atrodama arī pieteikuma anketa.
To var pieprasīt arī pa e-pastu inita.
mazudre@izglitiba.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka pērn, kad biznesa
ideju konkurss notika pirmo reizi,
vecākajā grupā uzvarēja ideja par
neizlejamo burbuļu pūšamo, ko
aizstāvēja tagadējie Spīdolas ģimnāzijas absolventi Andris Patmalnieks
un Elīna Grantiņa, 8. – 9. klašu
grupā uzvarēja Spīdolas ģimnāzijas
audzēkne Evelīna Ķempele, kura
prezentēja ideju par atstarotājiem.
Vēl konkursā jaunieši prezentēja
biznesa idejas, kā pārdot emocijas
burciņā, piedāvāja gardumus putniem «Čieko», rotas, palmu eļļas
vaska sveces, attīstošas un izklaidējošas spēles. Pavisam pērn konkursā
tika iesniegtas 32 biznesa idejas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Darbu sāk
publiskā slidotava

No 1.lpp.

šobrīd, kad būvdarbi ir pabeigti
visās plānotajās ielās, aicinājums
attiecas jau uz visiem to ielu
iedzīvotājiem, kurās noritēja
ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana. I.Strode informē, ka
projekta 3. kārtas gaitā līdz šim
brīdim «Jelgavas ūdens» izsniedzis 91 tehniskos noteikumus
par pievada izbūvi no sarkanās
līnijas līdz mājai par pieslēgšanos
pilsētas kanalizācijai un 27 – par
pieslēgšanos ūdensvadam, bet
abonenta līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu noslēguši vien
30 procenti no tiem iedzīvotājiem,
kuri «Jelgavas ūdenī» izņēmuši
tehniskos noteikumus. «Diemžēl
ne visi klienti nepieciešamās
formalitātes apzinīgi nokārtojuši
līdz galam – atsevišķos gadījumos
esam fiksējuši, ka pievads līdz
mājai ir izbūvēts, taču īpašnieks
nav vērsies «Jelgavas ūdenī», lai

Īsi
 Piektdien, 21. novembrī, pulksten
12 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
aicina doties ekskursijā pa brīvības
cīņu piemiņas vietām Jelgavas apkārt
nē kopā ar vēsturnieku Andri Tomašūnu,
lai uzzinātu vairāk par 1919. gada notikumiem Jelgavā. Ik gadu 21. novembrī
tiek atzīmēta Jelgavas atbrīvošana no
bermontiešiem. Ekskursijas sākums
– pulksten 12 no torņa stāvlaukuma.
Dalības maksa – 3 eiro; skolēniem – 1,50
eiro. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Sīkāka
informācija – visit.jelgava.lv.
 Jelgavas Pensionāru biedrība informē, ka piektdien, 21. novembrī,
pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33
notiks biedrības atskaites sapulce par
2014. gadā paveikto. Biedru ierašanās
obligāta.

Nedēļas sākumā slidotavā Pasta salā tika
liets un saldēts ūdens, lai jau šodien slidoFoto: Krišjānis Grantiņš
tavu varētu atvērt apmeklētājiem.
 Ilze Knusle-Jankevica

No šodienas, 20. novembra, pulksten 14
jelgavniekiem būs
pieejama publiskā
slidotava Pasta salā.
Šīs sezonas jaunums
– būs iespēja spēlēt
hokeju un arī ledus
laukumu iznomāt, kā
arī ir noteikti seansi,
kad slidot bez maksas
varēs skolēni, invalīdi
un pensionāri.
Šī būs jau otrā sezona, kad
publiskā slidotava atrodas Pasta salā speciāli izbūvētā vietā.
Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) pārstāve Sanda Andersone stāsta, ka šovasar uzbūvētas
arī telpas, lai nodrošinātu slidotavas darbu – tajās atradīsies
slidu noma, kase, telpa apmeklētājiem. Savukārt plānotā slidotavas jumta izbūve atlikta uz
vēlāku laiku, tāpēc arī šosezon
slidotavas darba laiks lielā mērā
būs atkarīgs no laikapstākļiem.
«Stipra lietus gadījumā slidoju-

mi var tikt atcelti. Uzzināt par
tuvākajiem slidojumiem būs
iespējams pa tālruni 20367677.
Atceltie slidojumi tiks izziņoti
arī ZOC tvitera kontā @ZemgalesOC,» tā S.Andersone.
Arī šogad slidošana tiks organizēta stundu garos seansos ar
pārtraukumiem. Darba dienās
tā būs pieejama no pulksten
14 un būs četri seansi, brīvdienās slidotava darbu sāks
no pulksten 11 un būs pieci
seansi. Atsevišķs seanss gan
darba dienās, gan brīvdienās
paredzēts hokejistiem. «Ņemot
vērā apmeklētāju izrādīto interesi, šogad ieviests jauninājums
– iespēja slidotavā trenēties un
spēlēt hokeju ar nūjām un ripu.
Uz laukuma tiks izvietoti vārti,
uz bortiem – nostiepts drošības
tīkls. Tāpat drošības apsvērumu
dēļ noteikti atsevišķi slidojumu
seansi, kuros uz laukuma pēc
katra apmeklētāja iespējām vēlams atrasties hokejista formā,
rūpējoties par personīgo drošību,» tā ZOC pārstāve.
Maksa par slidojuma seansu
šogad būs 2,50 eiro, ar hokeja

nūjām – 3 eiro. Laikā, kas paredzēts publiskajai slidošanai,
slidotavu var apmeklēt ikviens
interesents, bet darba dienu
seansos pulksten 14 un 16 un
brīvdienu seansos pulksten 11
un 13 skolēni, invalīdi un pensionāri varēs slidot bez maksas.
Slidu nomas maksa paredzēta
1,50 eiro. Slidu asināšana maksās 3 eiro, bet jāņem vērā, ka
slidas būs jāatstāj līdz nākamajai dienai.
Vēl šogad būs iespējams slidotavu iznomāt, piemēram, hokeja
spēļu, turnīru organizēšanai
un izklaides slidojumiem savā
draugu un paziņu lokā. Ledus
laukuma rezervāciju iepriekš
nepieciešams pieteikt pa tālruni
20365713 vai e-pastu sanda.
andersone@zoc.lv.
Jāatgādina, ka publiskā slidotava Jelgavā darbojas trešo
gadu. Pirmajā gadā tā atradās
skvērā aiz kultūras nama, bet
pagājušajā gadā – jau Pasta
salā. Pērn slidotava tika atvērta
Ziemassvētku laikā, un līdz tās
slēgšanai 24. februārī slidotava
apmeklēta 8152 reizes.

Slidotavas darba laiks
Darba dienās
Brīvdienās un svētku dienās
14 – 15 Publiskā slidošana (skolēniem, invalīdiem
11 – 12 Publiskā slidošana (skolēniem, invalīdiem
un pensionāriem – bez maksas)		
un pensionāriem – bez maksas)
16 – 17 Publiskā slidošana (skolēniem, invalīdiem
13 – 14 Publiskā slidošana (skolēniem, invalīdiem
un pensionāriem – bez maksas)		
un pensionāriem – bez maksas)
18 – 19 Publiskā slidošana
15 – 16 Publiskā slidošana
20 – 21 Slidošana ar hokeja nūjām
17 – 18 Slidošana ar hokeja nūjām
		
19 – 20 Publiskā slidošana

Vairāk nekā 430 īpašumus var pieslēgt pilsētas komunikācijām
Ūdenssaimniecības attīstības
projekta 3. kārtas būvdarbi sākās
pagājušā gada pavasarī ar kanalizācijas tīklu izbūvi Platones ielas
posmā no Lietuvas šosejas līdz
Lāču ielai. Kopumā projekta 3.
kārtas laikā jauni tīkli izbūvēti
13,8 kilometru garumā – kanalizācijas tīkli paplašināti par 9,2
kilometriem, savukārt ūdensvads
– vēl par 4,6 kilometriem. «Darbu
gaitā papildus izbūvēti 429 atzari
kanalizācijai un 184 ūdensvadam,» precizē I.Strode.
Pieslēgšanās pilsētas komunikācijām pakāpeniski tika organizēta jau būvdarbu gaitā – noslēdzoties darbiem kārtējā ielā
vai ielas posmā, konkrētās ielas
privātmāju īpašnieki, pastkastītē saņemot uzaicinājumu, tika
rosināti pieslēgt savu īpašumu
jaunizbūvētajiem tīkliem, bet
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noslēgtu abonenta līgumu un
tādējādi norēķinātos par attiecīgo
pakalpojumu atbilstoši apstiprinātajam tarifam,» tā Projekta
īstenošanas grupas vadītāja, norādot gan, ka šādas situācijas tiek
kontrolētas, īpašumus apsekojot
dabā: «Mūsu mērķis nav sodīt
īpašniekus, bet gan panākt, lai
jaunais pieslēgums būtu izbūvēts
atbilstoši prasībām un klients par
pakalpojumu noslēgtu līgumu.»
Jāatgādina, ka pilsētas ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai
līdz zemes robežai, taču pievada
izbūve līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem
līdzekļiem. Nekustamo īpašumu
pieslēgšanai projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas atzariem
vispirms jāsaņem SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskie noteikumi. Tikai

pēc tam, kad dokumentācija sakārtota, var veikt pievada izbūvi savā
īpašumā un ar «Jelgavas ūdeni»
noslēgt līgumu par ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu. Informāciju par pieslēgšanās kārtību
un iesniedzamajiem dokumentiem
var saņemt SIA «Jelgavas ūdens»
Tehniskajā daļā vai mājas lapā
www.ju.lv.

PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA
IETVAROS – SIA «JELGAVAS ŪDENS».
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS,
FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS
UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ielas, kurās izbūvēta
kanalizācija un ūdensvads
3. kārtas gaitā
Kanalizācija
Dīķa iela, Ziedoņa iela, Pļavu iela,
Laimas iela, Spāru iela no Gatves līdz
Romas ielai, Veidenbauma iela no
Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai,
Medus iela, Vasaras iela no Rudens
līdz Satiksmes ielai, Celtnieku iela no
Vasaras līdz Satiksmes ielai, Stadiona
iela Nr.37 līdz Gaismas ielai, Lazdu
iela, Gaismas iela, Indrānu iela, Pūpolu iela, Oļu iela, Ievu iela, Pīlādžu
iela, Alkšņu iela, Platones iela no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai, Viktorijas
iela Nr.54 līdz Savienības ielai, Aveņu
iela, Īsā iela, Sprīdīšu iela.
Ūdens
Dīķa iela, Laimas iela, Spāru iela no
Gatves līdz Romas ielai, Stadiona iela
Nr.37 līdz Gaismas ielai, Lazdu iela,
Gaismas iela, Indrānu iela, Pūpolu
iela, Oļu iela, Ievu iela, Pīlādžu iela,
Sprīdīšu iela no Nr.10 līdz Nr.20.

 4. decembrī no pulksten 14 Jelgavas Amatu vidusskolā notiks «Jauniešu
forums 2014». Šoreiz iecerēts diskutēt
par Eiropas iespējām jauniešiem, jauniešu attīstību Jelgavas mikrorajonos
un informācijas sistēmas izveidi
jauniešiem. Jaunieši pieteikties forumam var līdz 1. decembrim pa e-pastu
jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni
63022724.
 Latvijas Nedzirdīgo savienība
(LNS) informē, ka valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus
ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un
nedzirdīgām personām, sākot ar
vājdzirdības 3. pakāpi, kad dzirdes
zudums ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī. Bērni līdz 18 gadu vecumam
valsts apmaksātos dzirdes aparātus
var saņemt, ja vājdzirdība konstatēta
vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums
ir vismaz 25 dB labāk dzirdošajā
ausī. Reizi piecos gados valsts piešķir:
dzirdes aparātu; laikrādi ar vibrozvanu;
savienotājvienību radio un televīzijas
uztvērējiem; skaņas indikatoru ar mehānisko signālu vai skaņas indikatoru
ar gaismas signālu; FM radiofrekvenču
pārraides sistēmu; tālruni ar pastiprinātāju. Reizi trīs gados: dzirdes palīglīdzekli
komunikatoru; digitālās vizuālās saziņas
ierīci. Papildu informāciju var iegūt LNS
mājas lapā www.lns.lv, sadaļā «Pakalpojumi», pa tālruni 67611660, sūtot
īsziņu (tālrunis 29643789) vai rakstot pa
e-pastu surdotehnika@lns.lv.
 Modes nama «Tēma» saimniece
modes māksliniece Daiga Latkovska
pirmdien, 24. novembrī, no pulksten
19 līdz 21 modes namā «Tēma» Elektrības ielā 5a ielūdz uz savas jaunās kleitu
kolekcijas «Romāns» prezentāciju.
Ņemot vērā to, ka vietu skaits ierobežots,
D.Latkovska aicina iepriekš pieteikties pa tālruni 29137893 vai e-pastu
daigalatkovska@gmail.com.

Ritma Gaidamoviča
SIA «AKG THERMOTECHNIK
LETTLAND» aicina darbā

DARBA AIZSARDZĪBAS VECĀKO
SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• darba aizsardzības sistēmas uzturēšana;
• darba vides iekšējā uzraudzība;
• darba aizsardzības un darba vides
uzlabošanas pasākumu plānošana;
• LR normatīvo aktu izpildes kontrole;
• nodarbināto instruktāža darba aizsardzības jomā;
• nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem.
Prasības:
• augstākā izglītība darba aizsardzībā;
• prasme strādāt ar datorprogrammām
(«MS Word», «MS Excel»);
• noturība stresa situācijās;
• labas komunikācijas prasmes;
• labas latviešu, krievu un, vēlams, vācu valodas
zināšanas;
• zināšanas par vides pārvaldības sistēmu tiks
uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un darbu
atsaucīgā kolektīvā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu
un sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Darba
aizsardzības speciālists» lūdzam sūtīt līdz
2014. gada 8. decembrim pa e-pastu baiba.
legzdina@akg-gruppe.de, pa faksu 3012223
vai pa pastu uz adresi: SIA «AKG Thermotechnik
Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
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Šogad Jelgavā cietuši deviņi gājēji
un sastādīti 140 protokoli par
atstarotāju nelietošanu
 Ritma Gaidamoviča

šogad sastādīti jau 140 administratīvā apgaismojums, taču nenoliedz, ka ir arī
pārkāpuma protokoli, 67 no tiem – oktobrī. vietas, kur it kā apgaismojums ir, taču tik
Sācies gada tumšākais laiks, kad
Lai gan skaitļi ir satraucoši, Valsts policijas un tā gājējus grūti redzēt, tādēļ iedzīvotāpastiprināta uzmanība savai
(VP) Zemgales reģiona pārvaldes inspek- jiem pašiem jāizvērtē, vai būtu vajadzīgs
drošībai jāpievērš neaizsargātātors Andis Rozenbahs uzsver, ka situācija lietot atstarojošus elementus. Visbiežākie
kajiem satiksmes dalībniekiem
lēni, bet tomēr uzlabojas. Cilvēki arvien aizbildinājumi atstarotāju nelietošanai
– gājējiem un velosipēdistiem,
vairāk aizdomājas par savu redzamību uz sievietēm ir: «aizmirsu pie citas somas»;
bet autovadītājiem jābūt daudz
ielas un dzīvību, izvēloties lietot atstaro- pensionāriem: «es pa tumsu nestaigāju»;
uzmanīgākiem. Šogad uz Lattājus. «Šķiet, informatīvās kampaņas un vīriešiem: «es braucu tikai ar mašīnu».
vijas ceļiem jau miruši vairāk
policijas pastiprinātā uzmanība atstaroAtgādinot par atstarotāju nepieciešamību
nekā 50 gājēju, bet vairāk nekā
tāju nelietotājiem ir
gada tumšajā laikā un
700 – ievainoti. Jelgavā šogad
devusi rezultātu,»
aicinot cilvēkus rūpēSods par atstarojošo
tumšajā laikā ievainoti deviņi
atzīst inspektors.
ties par savu drošību,
elementu nenēsāšanu
gājēji un divi velosipēdisti. VisJāpiebilst, ka at«Gjensidige Baltic»
biežākais negadījumu iemesls ir
starojošu elementu Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko- naktssargs šomēnes
gājēju un velosipēdistu paviršā
lietošana attiecas dekss paredz, ka velosipēdu un mopēdu pilsētas ielās jelgavattieksme pret prasību: pārviene tikai uz neapdzī- vadītājiem, kā arī gājējiem par atstaro- niekiem dāvināja
tojoties diennakts tumšajā laikā
votām vietām, bet jošo elementu nelietošanu var izteikt 270 atstarotājus, bet
un nepietiekamas redzamības
arī uz neizgaismo- brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no CSDD sadarbībā ar
7 līdz 30 eiro.
apstākļos, ir jāvalkā apģērbs ar
tām vietām pilsētā.
policiju un Latvijas
atstarojošiem elementiem vai
Nav būtiski, vai tie
Samariešu apvienību
gaismu atstarojošā veste. Ribūtu iestrādāti apģērbā vai piekarināmie satiksmes drošības kampaņas «Redzams,
teņbraucējiem veste obligāti jāatstarotāji, vai lukturītis, vai arī veste, tātad dzīvs!» laikā «tumšajiem gājējiem»
lieto, ja velosipēds nav aprīkots
galvenais, lai gājējs ir autovadītājam re- dalīja atstarojošās vestes. «Jelgavas Vēstar baltu gaismas lukturi priekšā
dzams. Jautāts, kā nosaka vietas, kuras nesis» sarunās ar cilvēkiem, kuri saņēma
un sarkanu aizmugurē.
nav pietiekami un vienmērīgi apgaismo- atstarotājus un atstarojošās vestes, izzina,
tas Jelgavā, policists lēš, ka mūsu pilsētā cik apzinīgi un cik zinoši par atstarotāju
Par atstarojošu elementu nelietošanu tas attiecas uz ielām, kur nav izbūvēts izmantošanu ir jelgavnieki.

Īstenojot «tumšo gājēju» glābšanas misiju, CSDD, Latvijas Samariešu
apvienība un VP Zemgales reģiona pārvalde akcijas «Redzams, tātad
dzīvs!» laikā Zemgalē plānojusi izdalīt 7500 atstarojošās vestes. Vairāk
nekā 200 vestu izdalītas tieši Jelgavā, un pēc Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes lūguma daži desmiti atstarojošo vestu nogādātas arī mūsu
pilsētas Nakts patversmē. Jāpiebilst, ka pavisam Latvijā plānots izdalīt
20 000 atstarojošo vestu.
«Draugu policija noķēra
bez atstarotāja un uzlika
sodu. Uz laiku
tā bija mācība,
un pērn to atstarotāju arī es
piekabināju,
taču šoruden
man tāda nav,»
tā 11. klases
skolnieks Kristaps, kurš dzīvo Jelgavas nomalē. Viņš taisnojas, ka bieži kājām nestaigā, tāpēc arī
neizjūt lielu nepieciešamību pēc atstarotāja. «Ja eju kājām un brauc
mašīna, vienmēr paeju nostāk no ceļa un apstājos,» stāsta Kristaps,
apzinoties, ka ar atstarotāju būtu drošāk. Viņš ar draudzeni Lauru
ir viens no tiem pilsētniekiem, kas saņēma uzņēmuma «Gjensidige
Baltic» atstarotāju, ko uzreiz uzlika uz labās rokas. Policijas inspektors
Andis Rozenbahs atgādina, ka atstarotājs jāizvieto uz sānu virsmām.
Piemēram, ja ielai nav gājēju ietves, gājējam jāpārvietojas pa kreiso
pusi – lai viņš būtu pamanāms, atstarotājs jāpiekar pie labā pleca
vai jāapliek ap labo roku.

Par to, ka diennakts tumšajā laikā jāizmanto atstarotāji vai atstarojošās vestes, informētas ir arī jelgavnieces Eva un Alla. Tiesa,
viņas nenoliedz, ka ir neapzinīgas un viņām nav ne atstarotāja,
ne vestes. «Pati braucu ar auto un saprotu, cik svarīgs ir atstarotājs ne tikai neapgaismotās vietās, bet arī pilsētā. Tieši tāpēc
apsvēru domu, ka arī man pie somiņas tādu vajag,» stāsta Eva,
priecājoties par saņemto atstarotāju, kas tūlīt tika likts pie somas
un nepieciešamības gadījumā tikšot uzlikts arī uz rokas. «Zinu,
ka ieteikts lietot arī vestes, taču kura dāma uz kažoka vilks zaļu
vesti?!» jautā Eva un Alla.

Foto: Krišjānis Grantiņš
«Ja mēs visi sāksim staigāt zaļās vestēs, tad jau policistu no
ierindas cilvēka neatšķirsim!» nosaka Signe, atzīstot, ka pašai
diemžēl pie apģērba nav atstarojošu elementu, jo pilsētā īsti tam
nesaskata jēgu. Nepieciešamības gadījumā viņa izmanto gaismu
mobilajā telefonā. «Jāatzīst, ka mūs, vecākus, atstarotāju jautājumā izglīto tieši piecgadīgā meita. Viņai bērnudārzā par to mācīja,
bērni bija ekskursijā uz policiju, kur veidoja atstarotājus, vēlāk tos
piestiprināja pie apģērba. Šobrīd es sekoju, lai bērna virsdrēbēs
būtu iestrādāti atstarojoši elementi un nav jākrāmējas ar papildu
atstarotājiem,» tā Signe ar piecgadīgo meitu Namedu, saņemot
jaunus atstarotājus.
Par atstarojošām
vestēm lielu
prieku izrādīja jelgavniece Jeļena
Zenkova ar
dēlu Kristeru. «Super!
Nesen mājās
runājām, ka
dēlam jānopērk atstarojoša veste.
Paši dzīvojam
RAF masīvā,
kur apgaismojums nav
pietiekams, Kristers ar autobusu vairākas reizes nedēļā
dodas uz Mūzikas skolu, kuras apkārtnē arī nav ļoti labas
redzamības, tāpēc pastiprināti ir jādomā par to, lai viņš
ir redzams un jūtas drošāk uz ceļa. Jau sākoties skolai,
speciāli nopirkām somu ar iestrādātiem atstarojošiem
elementiem, arī apģērbam ir piekārti atstarotāji, taču
šķita, ka ar to ir par maz, tāpēc apsvērām domu par
vestes iegādi. Lai gan varētu šķist, ka tas nav stilīgi,
Kristers pret to neprotestēja,» atzīst Jeļena.

«Redz, man atstarotājs
pie somas!» jautāta par
atstarotāja esamību,
saka 6. līnijas iedzīvotāja Natālija, kurai
piebalso Jurijs, norādot, ka viņam kabatā ir
mobilais telefons, kurā,
ejot pa neizgaismotu
ielu, ieslēdz gaismu. Tagad viņi ir tikuši arī pie
atstarojošām vestēm,
ko jelgavniekiem pasniedza CSDD Jelgavas
nodaļas vadītāja Evita Šalājeva (pa kreisi), un sola, ka tās tiks liktas lietā.
«Pilsētas centrā jau ir diezgan droši, izgaismots, taču mēs dzīvojam 6. līnijā
– tur jau pulksten 17 ir melna tumsa. Līdz šim, lai mūs pamanītu, izlīdzējāmies ar lukturīti mobilajā telefonā,» atzīst Jurijs, kurš pats ir šoferis ar lielu
stāžu un no pieredzes zina teikt, ka lukturītis ir daudz efektīvāks par veikalā
nopērkamu piekaramo atstarotāju, lai autovadītājs viņu ceļmalā pamanītu.
To, ka gaisma ir efektīvāka, apstiprina arī VP Zemgales reģiona pārvaldes
inspektors Andis Rozenbahs.

«Apzināmies, ka atstarotāji ir nepieciešami un tie var glābt dzīvību. Paši dzīvojam «Ģintermuižas» rajonā,
kur ir diezgan tumšs, taču diemžēl atstarotāju mums pie apģērba nav,» atzīstas Kristīne. Viņa gan teic, ka
bērnam atstarojoša lente ir uz skolas somas, taču vakarā tās līdzi nebija. Mudinot «tumšos gājējus» kļūt
redzamiem, Samariešu apvienības pārstāvji viņiem dāvināja atstarojošas vestes. Viena no obligātajām
prasībām, saņemot dāvanu, – veste jāuzvelk mugurā, taču tās turpmākais lietojums ir uz katra gājēja
sirdsapziņas. «Dāvinot vesti, mums arī paskaidroja, ka par atstarotāju nelietošanu var saņemt sodu un
šobrīd policija to pastiprināti kontrolē. Esmu diezgan pārliecināts, ka tas būs stimuls turpmāk no mājas
tomēr iziet šajā vestē, jo pēc soda nekārojam,» nosaka Sergejs.

STATISTIKA
Ievainoti
gājēji

Ievainoti
velosipēdisti

2012. gads
Janvāris
3		
Februāris
1		
Marts
3		
Oktobris
2
2
Novembris
4
1
Decembris
4		
2013. gads			
Janvāris
1		
Februāris
1		
Marts
2		
Oktobris
5
1
Novembris 1 gājējs gājis bojā,
3
6 – ievainoti
Decembris
1 gājējs gājis bojā		
2014. gads			
Janvāris
3		
Februāris
2		
Marts			
Oktobris
4
2

Sastādīti
APP
58
35
35
26
113
44
59
75
31
18
28
21
30
30
13
67
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Otrais labākais klubs

Ar svinīgu pasākumu noslēgusies triatlona
sezona Latvijā.
Jelgavas triatlona klubs «Piramida Triathlon
Club» 15 klubu
konkurencē atzīts par otro labāko klubu pēc sportistu rezultātiem. Savukārt
individuāli vislabāk aizvadītajā sezonā
veicies jelgavniecei Elzai Mesterei, kura
Latvijas kausa kopvērtējumā uzvarējusi
savā vecuma grupā un kopvērtējuma
reitingā ierindojas trešajā vietā, no līderes
atpaliekot par 63 punktiem. Jāpiebilst, ka
savā vecuma grupā Latvijas kausā uzvarēja
Elzas māsa Dārta.
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Baltijas kausā – septiņas
medaļas

LLU peldētājām – 2. vieta

Jelgavas cīņas kluba
«Milons»
audzēkņi
starptautiskā turnīrā
«Baltic cup»
izcīnījuši septiņas medaļas – trīs zelta, divas
sudraba un divas bronzas. Zelts – Oļegam
Bērziņam (26 kg), Andrim Apsītim (32 kg)
un Osmanam Dzaseževam (46 kg), sudrabs
– Demjanam Smirnovam (23 kg) un Markam
Vasiļjevam (35 kg), bronza – Vitālijam Maļinovskim (29 kg) un Volodaram Smirnovam
(35 kg). Turnīrā piedalījās 156 dalībnieki (20
komandas) no četrām valstīm – Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Somijas.

Jelgavā divas dienas notika Latvijas universiāde peldēšanā. Kopvērtējumā LLU
meitenes izcīnīja 2. vietu, bet puiši – ceturto. Savā distancē medaļu izcīnīja LLU
studenti Gundega Jankovska (izpildīja
Sporta meistara (SM) un Sporta meistara kandidāta (SMK) normatīvu), Jānis
Freimanis (trīs SMK normatīvi), Agnese
Bikoviča (SMK normatīvs), Jānis Maniņš
(SM un divi SMK normatīvi), Ilona Badune. Vēl LLU meitenēm (I.Badunei, Kintijai
Petrovai, A.Bikovičai, G.Jankovskai) 2.
vieta gan brīvā stila, gan kombinētajā
stafetē, puišiem (J.Maniņam, Dmitrijam
Žigunovam, Kasparam Podniekam,
J.Freimanim) abās stafetēs 3. vieta.
Kopvērtējumā universiādē uzvarēja RTU
puiši un meitenes.

Karatistiem četras medaļas

Jelgavas kluba «Shinri»
karatisti turnīrā «Riga
cup 2014»
izcīnījuši četras medaļas.
Zelta medaļu
ieguva Daniela Skuja (12
– 13 gadus
veco meiteņu konkurencē svara kategorijā virs
45 kg) un Anna Poņetovska (kata apvienotajā
meiteņu un zēnu kategorijā virs 16 gadiem).
Sudrabs D.Skujai kata 12 – 15 gadus veco meiteņu
grupā, bronza – viņas brālim Rolandam kumite
8 – 9 gadus veco zēnu grupā svara kategorijā
virs 35 kilogramiem. Jāpiebilst, ka tās Rolandam
bija pirmās sacensības. Turnīrā piedalījās ap 100
sportistu no Latvijas un Igaunijas.

Uz kluba atvēršanu ieradīsies
slavens K1 cīkstonis Semijs Šilts
 Ilze Knusle-Jankevica

Gandrīz divu gadu darbs vainagojies panākumiem – piektdien, 21. novembrī, Jelgavā
tiks atklāts jauns sporta klubs
«Kamakura-MMA», kas piedāvās brīvās cīņas, MMA, boksa
un citas nodarbības.
Ideja par kluba izveidi pieder kādreizējam
brīvās cīņas meistaram un MMA celmlauzim Latvijā Edmundam Ķirsim un domubiedriem. «Cīņas mākslu tradīciju kopšana
ir bijusi svarīga visos laikos. Tā attīsta un
pilnveido cilvēku gan fiziski, gan morāli,» tā
viņš, norādot, ka klubs izveidots sadarbībā
ar Nīderlandes klubu «Kamakura», kuru
viņš savulaik pārstāvējis kā sportists.
Jaunais klubs atrodas Dobeles ielā 62a.
Biedrība «Kamakura-MMA» īrē telpas
no pašvaldības ilgtermiņā. Kluba vadītājs
Roberts Romanovskis stāsta, ka apmēram
200 kvadrātmetrus plašās telpas pirms tam
bija ļoti sliktā stāvoklī. «Esam te ieguldījuši
lielus līdzekļus, izveidojot ērtas un modernas telpas – mums ir vairākas atpūtas un
uzgaidāmās telpas, kurās varēs uzturēties
bērnu vecāki, gaidot, kad beigsies treniņi.
Ir divas garderobes, relaksācijas telpas,
svaru zāle, treniņu zāle, treneru telpa,»
ieskicē R.Romanovskis, piebilstot, ka telpās
izbūvēta arī ventilācijas sistēma, kas sporta
klubam ir svarīgi. Tāpat plānots nodrošināt,
ka vecāki uz ekrāna varēs sekot līdzi treniņa

gaitai, lai nevajadzētu iet uz zāli un traucēt
nodarbību. Tāpat klubā ir videonovērošana
– lai uzturētu disciplīnu un drošību.
Šobrīd tiek komplektētas grupas – pieteikties aicināts ikviens, kam interesē cīņas
sporta veidi, no piecu gadu vecumam līdz
sirmumam. Brīvās cīņas grupas trenēs
Sandijs Melvags, MMA jeb jaukto cīņas
mākslu grupas – E.Ķirsis. Pārējos veidos
treneru kandidāti vēl tiek izvērtēti. Nodarbību grafiks un laiks būs atkarīgs no
tā, cik būs interesentu. R.Romanovskis
piebilst: klubam ir vienošanās ar Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centru, ka tā
bērni varēs trenēties bez maksas. Papildu
informāciju iespējams saņemt, rakstot
R.Romanovskim pa e-pastu kamakuramma@inbox.lv vai zvanot pa tālruni
20703234. Vēlāk informācija būs pieejama
arī mājas lapā www.kamakura-mma.lv,
kas šobrīd vēl ir izstrādes stadijā. Treniņi
sāksies pēc Jaunā gada.
Svinīgā kluba atklāšana paredzēta piektdien, 21. novembrī. Pulksten 15 plānota kluba telpu apskate Dobeles ielā 62a, bet pulksten 16 – svinīgais pasākums kultūras namā
«Rota» Garozas ielā 15. R.Romanovskis
norāda, ka pasākumā piedalīsies arī pasaulē
slavenais holandiešu kikbokseris, jaukto cīņas mākslu meistars, četrkārtējs K1 pasaules čempions, «Glory Heavyweight Grand
Slam» čempions Semijs Šilts un viens no
Nīderlandes kluba «Kamakura» dibinātājiem karatē un jaukto cīņas mākslu meistars
Džerards Gordo. «Šāda līmeņa zvaigznes

Trešdien Jelgavas domē sveikti sportisti par panākumiem
oktobrī – šoreiz sumināti cīņas sporta veidu pārstāvji un
airētāji. Visaugstākais sasniegums padevies Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra bokserim
Artjomam Haņevičam – viņam
Eiropas junioru čempionātā 5.
vieta.
Artjoma treneris Aleksandrs Knohs stāsta, ka pirmajā cīņā Artjoms uzvarēja bokseri
no Gruzijas, otrajā – bokseri no Rumānijas,
bet trešajā cīņā, kas izšķīra bronzas medaļas likteni, jelgavnieks līdzīgā cīņā pēc
punktiem zaudēja bokserim no Ukrainas.
«Artjoms aizbrauca uz čempionātu ar traumu – viņam ir lauzts kreisās rokas pirksts,»
norāda treneris. Jāpiebilst, ka Artjoms ir
kreilis un kreisā ir viņa vadošā roka. Tagad
bokseris ārstēsies, lai nākamgad varētu sākt
gatavoties pasaules junioru čempionātam
– tās Artjomam būs sacensības junioru
vecuma grupā, un 2016. gadā viņš jau pāries
uz pieaugušo grupu. Jāpiebilst, ka nedēļu
pirms Eiropas čempionāta Artjoms izcīnīja
arī Latvijas čempiona titulu svara kategorijā
līdz 75 kilogramiem. «Mēs jau tad viņam
teicām, lai strādā pārsvarā ar vienu roku,»
piebilst treneris.
Sveikti tika vēl divi Latvijas čempioni
boksā – Edmunds Lindermanis un Ēriks
Balodis. Viņi ir dzimuši 2000. gadā, bet

startēja kopā ar vecākiem dalībniekiem.
Edmunds uzvarēja svara kategorijā līdz 63
kilogramiem, bet Ēriks – virs 81 kilograma.
«Abi ir perspektīvi bokseri,» norāda treneris
A.Knohs.
Panākumi starptautiskā mērogā oktobrī
bijuši arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) audzēknim Robertam Kabanovam,
kurš izcīnīja 7. vietu pasaules čempionātā
sambo (treneri – Guntis Malējs un Kims
Usačevs). G.Malējs stāsta, ka Roberts startēja svara kategorijā līdz 68 kilogramiem
– šajā grupā bija 16 dalībnieki. Pirmajā
cīņā Roberts uzvarēja dienvidkorejieti,
bet otrajā cīņā zaudēja mongolim. Līdz ar
to tālāk viņam bija jāstartē gandarījuma
kausā, kur nācās atzīt ukraiņu sportista
pārsvaru. «Viņi abi ar ukraini ir Eiropas
junioru sambo meistarsacīkšu, kas notika

Sporta pasākumi
 22. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
karatē čempionāts (6. vidusskolā).
 23. novembrī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – SK «Pārgauja» (Sporta
hallē).
 29. novembrī pulksten 15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads» (Ledus
hallē).
 29. novembrī pulksten 17 – sieviešu
volejbols: «Jelgava/LU» – VK «Ezerzeme»;
30. novembrī pulksten 15 – «Jelgava/LU»
– «RSU/MVS» (Sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – Ulbroka/FS «Masters»
(Sporta hallē).
 7. decembrī pulksten 11 – pirmsskolas
vecuma bērnu un ģimeņu sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» (Sporta hallē).

Piedāvā darbu
SIA «Valodu vēstniecība» – mēs meklējam tieši Tevi! Tev ir izcilas angļu valodas
zināšanas, lai strādātu izglītības nozarē!
Piesakies – 25422077!
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā darbu tehniskajam(-i) darbiniekam(-cei) šķirošanas līnijas iekārtu ikdienas
uzturēšanā, apkopē un remontā. Nepieciešama vismaz vidējā tehniskā izglītība.
Pieteikties pa tālruni 26356403.

Meklē darbu
Vīrietis (55) meklē darbu. Varu aprūpēt
vecu cilvēku, ir pieredze. Varu dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20418581.
Aprūpētāja (51). Ir darba pieredze un sertifikāts. Pieredze mājas uzkopšanā un ēst
gatavošanā. Dzīvoju Bauskas novadā, varu
dzīvot pie jums. Tālrunis 20657807, Inga.

Pērk
Visu veidu dzintaru. T.22026049
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pirmskara grāmatas un porcelānu.
Tel.27166669
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

21. novembrī Jelgavā tiks atklāts jauns cīņas sporta veidu klubs «KamakuraMMA». Pulksten 15 plānota kluba telpu apskate Dobeles ielā 62a, bet pulksten Pārdod
16 – svinīgā daļa kultūras namā «Rota». «Uz pasākumu ieradīsies četrkārtējs
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
K1 pasaules čempions Semijs Šilts un MMA meistars Džerads Gordo, kuru
145 EUR/t. T.27029553
plakāti rotā mūsu kluba sienu,» tā kluba pārstāvji Edmunds Ķirsis (no kreisās)
Foto: Krišjānis Grantiņš Ozola briketes – 155 EUR/t ar piegādi.
un Roberts Romanovskis.
T.29907466

Jelgavā būs pirmo reizi. Tiem, kam varbūt
šo vīru vārdi neko neizsaka, Semiju varētu
salīdzināt ar slaveno futbolistu Ronaldo,»
norāda kluba pārstāvis.
Lai gan Jelgavā jau ir diezgan daudz

Oktobrī panākumi cīņu sportā un airēšanā
 Ilze Knusle-Jankevica
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pavasarī, bronzas medaļnieki, tomēr šoreiz
ukrainis bija pārāks,» tā G.Malējs, norādot,
ka visas cīņas bija līdzīgas, tomēr galotnē
Robertam kaut kā pietrūcis. Jāatgādina,
ka pamatnodarbošanās Robertam ir džudo,
kas ir olimpiskais sporta veids, bet, lai gūtu
lielāku sacensību pieredzi, BJSS sportisti
piekopj tādu praksi, ka startē arī neolimpiskajā veidā sambo, kas ir līdzīgs.
Tāpat pateicību par saviem sportiskajiem rezultātiem saņēma BJSS un ŪSK
«Barons» pārstāvji Marks Ozolinkevičs
un Daniela Kondratova, kuri uzvarēja
Latvijas, Baltijas čempionātā maratonā
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Marks jau
pārstāv pilsētu Eiropas un pasaules līmeņa
sacensībās, un trenere Lelde Laure cer, ka
nākamgad arī Daniela nesīs Jelgavas vārdu
starptautiskā mērogā.

sporta klubu, kas piedāvā apgūt dažādus
sporta veidus, R.Romanovskis norāda, ka
par konkurenci neuztraucas. «Jo vairāk
klubu, jo lielāka izvēle ir cilvēkam. Tāpat
kā ar veikaliem,» tā viņš.

Meklē Gada
sporta skolotāju
 Ilze Knusle-Jankevica

Izglītības un zinātnes ministrija jau
desmito gadu rīko konkursu «Gada sporta
skolotājs», aicinot izglītības pārvaldes, skolas līdz 22. novembrim pieteikt konkursam
savus profesionālākos sporta skolotājus.
Vistuvāk šim titulam bija Jelgavas Valsts
ģimnāzijas sporta skolotājs Jānis Leitis
2009. gadā. Viņam izdevās iekļūt konkursa
otrajā kārtā un klātienē iepazīstināt konkursa žūriju ar savām darba metodēm. Tiesa, titulu J.Leitis gan neieguva. Jāpiebilst,
ka pēdējos gados Jelgavas sporta skolotāji
konkursā nav bijuši pieteikti.
Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā
kārtā komisija izvērtēs pieteikumus un
sporta stundas videoierakstus. Trīs daNo kreisās: bok- lībnieki, kuri būs ieguvuši lielāko punktu
sa treneris Alek- skaitu, tiks nominēti titulam «Gada sporta
skolotājs» un uzaicināti uz otro kārtu, lai
sandrs Knohs,
Jelgavas domes noteiktu uzvarētāju. Vērtēšanas komisijā ir
pārstāvji no ministrijas Sporta departamenpriekšsēdētāja
vietnieks Aigars ta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas
Rublis, džudists Sporta pedagoģijas akadēmijas un pagājušā
gada titula ieguvēja Rīgas Valsts vācu ģimRoberts Kabanāzijas sporta skolotāja Iveta Daude.
novs, airētāju
Titulam «Gada sporta skolotājs» nomipārstāve Elīna
nētie dalībnieki katrs saņems dāvanu karti
Ēdole, boksporta inventāra iegādei dalībnieka pārstāseri Artjoms
vētajai izglītības iestādei 500 eiro vērtībā.
Haņevičs,
Savukārt konkursa uzvarētājs iegūs titulu
Ēriks Balodis
un piemiņas balvu. Nolikums pieejams
un Edmunds
ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv.
Foto: Krišjānis Grantiņš Lindermanis.

Briketes apkurei 135 EUR/t, piegāde.
T.27177411
1ist. dzīvokli ar malkas apkuri. T.25393800.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Māju, lēti mēbeles. T.26743846

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; maksātnespējas lietas.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Meistars veiks remonta darbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu kolēģei
Kristiānai Politerei ar ģimeni, mūžībā
aizvadot savu tēti.
LLU Zirgkopības mācību centrs
un tā audzēkņi

Aizsaulē aizgājuši
AĻGIMANTS ŠVEGŽDA (1931. g.)
INNA PETROVA (1924. g.)
EDUARDS DOZE (1935. g.)
LIDIJA LIPSKA (1938. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1921.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
10.35 «Balss pavēlnieks».*
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Zolitūde. Kurš vainīgs?» Dokumentāla filma.
12.55 «Zolitūde. Pēcvārds». Dokumentāla filma.
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Zili brīnumi!»*
14.50 «Dullais Dauka». Animācijas filma.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1921.sērija.
16.20 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 JAUNUMS. «Kas tur dzīvo?»
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 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 13.sērija.
0.25 «Vecmāmiņu koris». Dokumentāla filma.
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 515.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 8.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 516.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Marokenrols». Dokumentāla filma.
20.55 «Atceries, es vienmēr tevi mīlēšu». Vācijas drāma. 2011.g.
22.35 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.20 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
12.05 «Runā Rīga! 3».
12.45 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 91.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 27. un 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Purvāji». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 17.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 48.sērija.
10.10 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 41. un 42.sērija.
11.10 «Māmiņu klubs».
11.50 «Gatavo 3».
12.25 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 48. un 49.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 JAUNUMS. «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
23.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
0.10 «Mierinājuma kvants». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.
2.15 «Nekā personīga».
3.05 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 25. novembris
LTV1
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1922.sērija.
9.35 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 «Sapņu ceļojums. Sanfrancisko». Vācijas melodrāma. (ar subt.).

12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Ar balsu vairākumu».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1922.sērija.
16.20 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Patentu kari». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.35 «Aculiecinieks».*
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 516.sērija.
9.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 517.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.30 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Junost».
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
23.40 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.10 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 11.sērija.
1.15 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
1.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 113.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
12.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 92.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 114.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 29. un 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Inga Lindstrēma. Ja ne tu». Vācijas romantiska drāma.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 20.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.20 «Precamies!?!»
3.00 «Zīlniece». (ar subt.).
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 18.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.05 «Medikopters 5». Seriāls. 49.sērija.
10.10 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 49. un 50.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 11.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
23.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 18.sērija.
2.05 «Medikopters 5». Seriāls. 48.sērija.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 26. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1923.sērija.
9.35 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.05 «Latvija var!»*
12.25 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.35 «Kas te? Es te!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1923.sērija.
16.20 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Eksperti dīvānā».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Rīga 2014. Ingas Kalnas solokoncerts «Bel canto»».*
1.00 «Valdība». Seriāls. 13.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 517.sērija.
9.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 518.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.45 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
«Szolnoki Olaj» – «VEF Rīga».
22.00 «Lielais pārgājiens».
22.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.15 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.10 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 5.sērija.
1.00 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
1.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 28.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 114.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Inga Lindstrēma. Ja ne tu». Vācijas romantiska drāma.
12.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 93.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 31. un 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3».
Vācijas seriāls. 2010.g. 35.sērija.
22.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.25 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
2.20 «Precamies!?! 2».
3.00 «Zīlniece». (ar subt.).
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 19.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.05 «Medikopters 5». Seriāls. 50.sērija.
10.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
13.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 50. un 51.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3».
Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
1.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 19.sērija.
2.25 «Medikopters 5». Seriāls. 49.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 27. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1924.sērija.
9.35 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.35 «Province».* (ar subt.).
13.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.45 «Zebra».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Kas te? Es te!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1924.sērija.
16.20 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.20 JAUNUMS. «Daugavieši».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.20 «Patentu kari». Dokumentāla filma (ar subt.).

Ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 518.sērija.
9.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 519.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu
val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
20.35 «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dokumentāla filma.
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Uz meža takas».
22.35 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Tavs auto».*
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 115.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
11.55 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 6.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 94.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 116.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 33. un 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 JAUNUMS. «Uzmanību, gatavību, remonts!» Latvijas raidījums.
22.15 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.20 «Sinoptiķis». ASV komiska drāma. 2005.g.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 7.sērija.
2.20 «Precamies!?! 2».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 20.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
10.40 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
13.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Ellespuika». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
0.25 «Kinomānija 6».
1.05 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Medikopters 5». Seriāls. 50.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 28. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
9.35 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.30 «Aculiecinieks».*
12.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar subt.).
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.35 «Brīnumskapja skola».*
15.05 «Sprīdītis». Animācijas filma.
15.25 «Vanadziņš». Animācijas filma.
15.40 «Kad āboli ripo». Animācijas filma.
15.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas filma. 2013.g. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.10 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Sporta studija».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ātruma cilts».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 519.sērija.
9.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 4.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 520.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
22.15 «Eiropas kinovakari».
22.30 «Degošais krūms». Vēsturiska drāma. (ar subt.). 1.–3.sērija.
3.00 «Lielais pārgājiens».*
3.50 «Spots».*
4.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 116.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Neredzamais pieskāriens». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 95.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 35. un 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Pārāk daudz mīlas». Vācijas romantiska komēdija. 2005.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 8.sērija.
2.10 «Precamies!?! 2».
2.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 21.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.05 «Medikopters 5». Seriāls. 51.sērija.
10.10 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
13.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 52. un 53.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.30 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
21.20 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
23.35 «Ērmotie ļaudis». ASV traģikomēdija. 2009.g.
2.15 «Medikopters 5». Seriāls. 51.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 29. novembris
LTV1
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Arturs un mazmurķšķīši». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
13.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «Eksperti dīvānā».*
14.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.10 «Daugavieši».*
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Dzīve bez apstājas». Igo koncerts.
23.40 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
2.45 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Lielais pārgājiens».*
16.30 «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dokumentāla filma.
17.30 «Maigās jūtas». Francijas romantiska komēdija. 2011.g.
19.25 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
19.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 34.sērija.
23.50 «Degošais krūms». Vēsturiska drāma. (ar subt.). 1.–3.sērija.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 117.sērija.
5.40 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 6.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
12.30 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 35.sērija.
13.30 «Mīlestība bez noteikumiem». Romantiska komēdija.
15.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Pulksten 4.50 no Pedingtonas». Lielbritānijas, Austrālijas
un ASV detektīvfilma. 1987.g. 1. un 2.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
3.20 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 22.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.10 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
9.15 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.05 «Pirmoreiz ārzemēs». 1.–3.sērija.
14.10 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
14.45 «Ramona un Bīzusa». ASV ģimenes filma. 2010.g.
16.55 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 «Briesmoņmāja». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.35 «Pēkšņi stāvoklī». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.20 «Ramona un Bīzusa». ASV ģimenes filma. 2010.g.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 21. un 22.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Jēzus ev.lut.baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Pārklenda».
ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.25 «Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni». Dok.filma.
0.20 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
1.20 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
3.25 «Noķert tradīciju aiz astes».*
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LNT

TV3

5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
13.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.00 «Sapņu ceļojums. Emirāti». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
15.45 TV PIRMIZRĀDE. «Makinlijs». Dokumentāla filma.
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Lokomotiv Kuban».
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Meklēju draugu pasaules galam».
ASV komiska drāma. 2012.g.
20.55 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
21.55 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 12.sērija.
23.00 «Maigās jūtas». Francijas romantiska komēdija. 2011.g.
0.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.45 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
5.45 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 9.–11.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Pulksten 4.50 no Pedingtonas». Detektīvfilma. 1987.g. 1. un 2.sērija.
13.55 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
14.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.05 «Zvērinātie». ASV drāma. 2003.g.
2.20 «Neredzamais pieskāriens». Vācijas romantiska komēdija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.

5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 23. un 24.sērija.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.40 «Pirmoreiz ārzemēs». 4.sērija.
13.50 «Prezidenta bērns». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
16.00 «Briesmoņmāja». ASV animācijas filma. 2006.g.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 11.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Operācija «Skyfall»».
Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2012.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Lokauts».
Francijas, Beļģijas un Itālijas spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.30 «Prezidenta bērns». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
2.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 23. un 24.sērija.
4.05 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101
Piedāvā apmācības novembrī un decembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija

25.11., 03.12., 16.12.
26.11., 03.12., 17.12.
26.11., 10.12., 17.12.
26.11., 03.12., 17.12.
03.12., 17.12.
20.11., 0512., 19.12.
20.11., 05.12., 19.12.
08. – 09.12.
15.12.
01.12., 22.12.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239; e-pasts sk_nams@inbox.lv.

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns mazlietotu preču veikals

Kvalitatīvas, mazlietotas mēbeles, sadzīves preces, sporta
preces, trauki – veikals «Stuff 4u» Pērnavas ielā 4J,
Jelgavā. Darba laiks: pirmdien – piektdien no plkst.9 līdz 19;
sestdien no plkst.10 līdz 18; svētdien no plkst.10 līdz 16.

Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.
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Svētdiena, 30. novembris
LTV1

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt tālākizglītības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

Zirgkopības pamati

160

29.11.14.

Jauno mednieku un medību vadītāju
apmācība (Mežu fakultāte)
Augļkopības produkcijas ražošana
Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana
Jauna
konkurētspējīga
produkta
izstrāde augļu un ogu pārstrādē
Mežaudžu kopšanas pamati (iegūstama
krūmgrieža operatora apliecība)
Integrētā augu aizsardzības sistēma
Aitu pārraudzība vienā ganāmpulkā
Grāmatvedība un nodokļi

40

19.11.14.

40
20

21.02.15.
30.01.15.

24

24.01.15.

32

17.02.15.

32
32
200

12.02.15.
23.01.15.
02.2015.

60

17.01.15.

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem
Ķīmijā, Bioloģijā un Fizikā

Informācija un pieteikšanās:

 63005715 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv
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augstākie apbalvojumi

Ceturtdiena, 2014. gada 20. novembris

Jelgavas lepnums!
Šonedēļ pieņemšanā pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi – «Goda zīme» un «Goda raksts».
Tos šoreiz saņēma astoņi cilvēki par ieguldījumu tieslietu sistēmas, pilsētas attīstībā, jauniešu iesaistīšanu sportā, ieguldījumu Jelgavas kultūrvides
veidošanā, Jelgavas vārda popularizēšanā un par pedagoģisko darbu. Viņu veikumu novērtējuši kolēģi un sadarbības partneri, un
«Jelgavas Vēstnesis» balvas saņēmējiem jautā, ko viņi uzskata par savu lielāko devumu mūsu pilsētai.

Goda zīmes saņēmēji

«Katrs cilvēks strādā, lai būtu
kopīgs labums»

Alberts Kokins, bijušais Jelgavas tiesas priekšsēdētājs – par tieslietu sistēmas attīstību un taisnīguma
stiprināšanu Jelgavas pilsētā:
«Es jau tikai strādāju pēc labākās sirdsapziņas. Visu
savu apzinīgo mūžu esmu strādājis tiesībsargājošās
iestādēs, sākot no pašas apakšas – milicijā, izmeklēšanā, priekšniekos un tad tiesā, nepārtraukti cīnoties
ar likuma pārkāpējiem un noziedzniekiem. Jāatzīst,
Jelgavā strādāt bija sarežģīti, jo šī ir ceturtā lielākā
pilsēta Latvijā, tuvu Rīgai, turklāt deviņdesmitajos
gados iedzīvotāju skaits bija lielāks nekā šodien, bet
policija neizcēlās ar daudzskaitlību. Kad sāku strādāt par priekšsēdētāju Jelgavas tiesā, mēs bijām tikai 3,5
tiesneši (tagad 14) ar milzīgu lietu uzkrājumu, strādājām gandrīz dienām un naktīm. Paveikts ir daudz, un
man ir gandarījums, ka izdevās izveidot ļoti atsaucīgu kolektīvu. Kolēģi, kas iepriekš strādājuši citās tiesās,
uzsvēra, ka tādā kolektīvā nekad nav strādājuši. Man ir paveicies, jo vienmēr saņēmu atbalstu no ministrijas,
no Jelgavas pilsētas vadības. Manuprāt, katrs cilvēks strādā, lai būtu kopīgs labums, vismaz manas paaudzes
cilvēki noteikti, un, ja tā strādā, pilsēta attīstās. Jau pusotru gadu vairs nestrādāju, bet te pēkšņi – Goda zīme!
Mazliet izbrīna, taču acīmredzot gana daudz labu cilvēks ir darījis, lai par viņu atcerētos arī pensijā.»

«Neticas, ka paveikts tik daudz»
Andrejs Baļčūns, bijušais Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs – par ilggadēju un godprātīgu darbu
iestādē un ieguldījumu pilsētas attīstībā:
«Šī Goda zīme ir patīkams pārsteigums.
Ja skatās uz skaitļiem – «Pilsētsaimniecībā»
nostrādāju 12 ar pusi gadus, un tas ir diezgan maz, taču, izvērtējot paveikto, jāatzīst,
izdarīts ir daudz. Vispirms jau tas, ka man izdevās izveidot šādu iestādi, sakārtot pilsētas
infrastruktūras pārvaldes sistēmu, izveidot
Baltijā modernāko Pašvaldības operatīvās
informācijas centru, izstrādāt informācijas
apmaiņas sistēmu saziņā ar iedzīvotājiem,
nodrošināt kvalitātes pārbaudes. Īstenībā
neticas, ka paveikts tik daudz. Jāatzīst, ja salīdzina to dienu, kad sāku strādāt, un šodienu, tad
pilsētu nevar ne pazīt. Kādā stāvoklī bija pilsētas ielas?! Šausmas! Bet kādas ir galvenās ielas
šodien? Taču jāatzīmē, ka tas viss nebūtu sasniegts bez mana uzticīgā kolektīva, kurš ir ļoti daudz
strādājis, ne tikai īstenojot dažādus lielos infrastruktūras projektus, bet arī ieguldot darbu tās
uzturēšanā.»

Goda raksta saņēmēji

«Priecē, ka Jelgava nepārtraukti
domā par attīstību»

«Joprojām par savu pilsētu
uzskatu Jelgavu»

Māris Ernstsons, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes parka vadītājs – par ieguldījumu
profesionālās izglītības attīstībā un pilsētas stratēģisko mērķu
sasniegšanas veicināšanā metālapstrādes nozarē:
«Metāls man vienmēr ir paticis, un sanāk, ka strādājot
zināšanas tikai aug, tāpēc ir pašsaprotami, ja varu tās nodot
tālāk. Svarīgi, lai darbu dari ne tikai algas pēc, lai tas reizē ir
hobijs, un man tā ir. Jelgava ir īpatnēja pilsēta, un, manuprāt,
ja ne pirmā, tad viena no pirmajām, kura, plānojot pilsētas
ekonomisko attīstību, izvirzīja prioritārās uzņēmējdarbības
nozares, kas jāattīsta. Kad 2003. gadā sāku strādāt Pieaugušo izglītības centrā, par to stāstīju kolēģiem no citām
Latvijas pilsētām un saņēmu komentāru: «Mums gan nekā tāda nav...» Priecē, ka Jelgava nepārtraukti domā par
attīstību, tāpēc arī mēs nevaram slikti strādāt. Ir jāstrādā rezultātam, un man gribas ticēt, ka ar manu palīdzību
metālapstrādes mācīšana Jelgavā ir pavirzījusies soli uz priekšu. Goda raksts ir apliecinājums tam, ka neesmu
strādājis veltīgi, savukārt tas ir stimuls Metālapstrādes mācību parka latiņu celt arī turpmāk.»

Viktors Hausmanis, teātra zinātnieks – par radošu
darbu teātra zinātnes un kritikas veidošanā un mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā:
«Lai gan šobrīd esmu rīdzinieks, joprojām par savu pilsētu
uzskatu Jelgavu. Te es dzimu, te pagāja mana bērnība, skolas
gadi, un ar lielāko prieku izmantoju katru izdevību atkal to
apciemot. Es iemīļoju veco Jelgavu ar brīnišķīgu arhitektūru,
bagātu kultūras dzīvi, teātri, akadēmiju, kas cēla pilsētas
garīgo līmeni, un cītīgi sekoju līdzi arī tam, kā Jelgava atdzima no pelniem. Tiesa, ne tik spilgta, taču tā ir atdzimusi
un arī šodien nepārtraukti attīstās. Ir uzcelts skaists tilts, atjaunots Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, jauni
vaibsti Driksas krastiem. Ar lielāko prieku katru gadu piedalos Ādolfa Alunāna teātra dienu festivālā. Lai gan
šobrīd strādāju visas Latvijas kultūras labā, liels darbs ir ieguldīts, arī uzrakstot vairākus darbus par vienu no
Jelgavas kultūras dzīves atzariem – teātri. Pirms vairāk nekā 20 gadiem tapusi grāmata par Ādolfu Alunānu,
pirms vairāk nekā desmit gadiem – par Jelgavas aktieriem, bet nesen izdota grāmata par bijušo Jelgavas teātri.
Atzinīgi novērtēju to, ka pilsēta atceras arī vecos jelgavniekus.»

«Es tikai māku jaunos piesaistīt sportam» «Priecājos, ka Jelgava uzdrīkstējās
izmēģināt ko jaunu»
Vladimirs Smirnovs, cīņu kluba «Milons» treneris
– par ieguldījumu sporta attīstībā Jelgavā, jaunatnes iesaistīšanu sportā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu:
«Par šo patīkamo un reizē negaidīto jaunumu man
pirmā piezvanīja meita no Īrijas. Ko tad es? Es tikai godprātīgi strādāju. Kā tagad vēl atceros to dienu, kad 1981.
gadā sāku trenēt jauniešus tagadējās Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas telpās. Šobrīd citur, taču to daru joprojām. Man
savs darbs ļoti patīk, un esmu izaudzinājis daudz sportistu. Šķiet, tas arī ir mans lielākais devums pilsētai – esmu
mācējis jaunos piesaistīt sportam. Ir patīkami brīdī, kad
audzēknim izdodas, nāk uzvaras. Šādos brīžos tikai vēlreiz pārliecinos, ka esmu savā vietā. Šodien skolotāji saka: bērniem ir problēmas ar disciplīnu, sportošanu
izkonkurē datori, taču man kaut kā, par laimi, izdodas viņus noturēt. Šķiet, tāpēc, ka pats esmu bijušais
sportists un zinu, kā ar jauniešiem jāapietas. Es mīlu Latviju, savu pilsētu, ģimeni un darbu. Esmu gan
Jelgavas, gan Latvijas patriots!»

Knuts Hellers, Vācijas organizācijas «Austrumeiropas
mājokļu iniciatīva» direktors – par veiksmīgu sadarbību
energoefektivitātes jomā un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu:
«Gadu gaitā, šeit strādājot, esmu iepazinis un iemīļojis
Jelgavu, sevišķi mani pārsteidz aktīvā Jelgavas kultūras
dzīve. Protams, jūtos pagodināts, saņemot šo balvu. Taču
nozīmīgāk par balvu man šķiet tas, ka Jelgava bija ļoti
drosmīga. Proti, brīdī, kad Latvijā par energoefektivitāti vēl
tikpat kā nerunāja, Jelgava, īstenojot projektus, uzdrīkstējās
izmēģināt ko jaunu. Šo balvu uztveru kā aicinājumu turpināt attīstīt sadarbību, ne tikai lai veicinātu siltu, veselīgu un ekonomisku dzīvošanu jelgavniekiem, bet arī lai turpmāk radītu jaunas idejas, kas varētu nākt par labu
pilsētai un tās tēlam Latvijā un kaimiņvalstīs. Domāju, ka mans lielākais devums Jelgavai ir tas, ka, iesaistot
Vācijas profesionāļus, man ir izdevies dalīties ar Vācijas pieredzi energoefektivitātes jomā. Būtiskākais ir nevis
to atkārtot, bet gan, apvienojot latvisko Jelgavā un atvedot ciemos vācisko, attīstīt ko jaunu.»

«Vienmēr cenšos jaunos pārliecināt, «Mans devums – grāmata «Jelgava
ka zināšanas ir lielākā vērtība»
94», tikai nezinu, cik vērtīgs tas ir»
Anita Aizsila, LLU profesore – par ilggadēju, godprātīgu pedagoģisko, zinātnisko darbu un ieguldījumu skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencēs:
«Sadarbībai ir liela nozīme, un pēdējos gados LLU ar Jelgavas skolām tā ir izveidojusies ļoti veiksmīga. Skolēni taču
ir mūsu nākamie studenti! Lielāko mūža daļu esmu veltījusi
jaunās paaudzes skološanai, strādājot LLU un kādu laiku
paralēli arī tagadējā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, ko pati
kā 1. vidusskolu esmu beigusi, cenšoties jaunos pārliecināt,
ka zināšanas ir mūsu lielākā vērtība, ko neviens mums nevar
atņemt. Jaunatne šodien ir gudra un attapīga, tikai pašiem
pedagogiem ir jāaug līdzi laikam. Ja nevar, nekas nesanāks.
Mūsu pienākums ir jaunos atbalstīt, sekmēt, konsultēt un iedvesmot lieliem darbiem, ko arī savā ikdienā cenšos
darīt. Mums katram ir jābūt savas zemes patriotam, jāmīl darbs, pilsēta, kurā dzīvojam. Man tā ir.»

Jānis Joņevs, rakstnieks – par pilsonisko aktivitāti un
pilsētas vārda popularizēšanu:
«Protams, ir patīkami saņemt Jelgavas pilsētas augstāko
apbalvojumu. Lai gan šobrīd dzīvoju Rīgā, joprojām sevi uzskatu par Jelgavas patriotu. Kaut kāda identitāte mani ar to
saista, un pašam šķiet, ka foršāk tomēr ir piederēt šaurākai
grupai. Ik reizi priecājos, ja pasākumos satieku jelgavniekus
un varu aprunāties, lepnums ir brīžos, ja kāds jelgavnieks
tiek uzslavēts par paveikto. Jāatzīst – mans vienīgais devums
pilsētai ir grāmata «Jelgava 94», cits jau nekas. Ne es koku
iestādījis, ne ko uzcēlis. Tiesa, es gan nevaru novērtēt, cik tas
devums ir vērtīgs. Nezinu, vai šī grāmata, piemēram, veicina
tūrisma attīstību. Kaut gan, ja nomet malā kautrību, vairāki cilvēki pēc grāmatas izlasīšanas man ir izteikuši
vēlmi aizbraukt ekskursijā uz Jelgavu. Šī ir mana jaunības pilsēta, kurā vienmēr varu atgriezties.»

