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Aicina nobaudīt
Zemgales labumus

«Gribējās atšķirties no citiem, bet vienlaikus bija jāatrod produkts, kas tiek ražots Zemgalē,» tā par ideju iekļaut ēdienkartē
strausa gaļu saka restorāna «Plate» vadītājs Eduards Beļinskis – «Platē» tiek piedāvāts strausa steiks, tartars un itāļu nacionālais
ēdiens, kurā izmanto strausa gaļu. Šī ir viena no četrām vietām, kur līdz 18. janvārim ikvienam ir iespēja nobaudīt rudens/ziemas Garšas tūres ēdienus no Zemgalē ražotiem produktiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Rulle norāda, ka pašmāju garšas noslēpumu rudens/ziemas
Viens no ziemas tūizlases ēdienkartē ir iekļauti
risma sezonas jaunuēdieni, kuru pagatavošanā izmiem ir Garšas tūre,
mantoti tādi Zemgales gardumi
kurā tiek piedāvāts
kā, piemēram, Galovejas šķirnes
nobaudīt vietējo, Zemliellopa gaļa un jēra gaļa no SIA
gales, ražotāju un
«Elite Plus», «Svētes maizes»
mājražotāju labumus.
ražotā produkcija, zemnieku
Interesenti sevi var
saimniecības «Strautiņi» mepalutināt, četros ēdidījumi, strausu gaļa no strausu
nāšanas uzņēmumos
fermas «Mazzariņi» Nākotnē,
nobaudot retākus un
Ozolnieku kazu saimniecības
ne tik retus ēdienus.
«Līcīši» kazas siers, Jelgavas
novada Mucenieku saimniecības
Jelgavas reģionālā Tūrisma «Līgas medus» medus, mājas
centra vadītājas vietniece Liene saldējums, kas gatavots «Ai-

tiņlauvās», kā arī daudzveidīgs
dārzeņu un augļu klāsts.
Viena no drosmīgākajām izvēlēm ir strausa gaļa, kas tiek
piedāvāta restorānā «Plate».
Restorāna vadītājs Eduards
Beļinskis atzīst, ka tas bijis
riskants lēmums, turklāt pat
šefpavāre sākumā pret šo ideju
izturējusies skeptiski. «Pirms
tam es strādāju Jūrmalā «Baltic
Beach Hotel», un tur, piemēram, strauss vai omārs ēdienkartē nebūtu nekas īpašs. Bet
jelgavnieki ir ne vien izvēlīgi
un prasīgi, bet arī konservatīvāki,» viņš stāsta. Strausa gaļa

«Plates» ēdienkartē tiek piedāvāta no 18. oktobra, un līdz šim
saņemtas labas atsauksmes,
turklāt šo ēdienu pasūta ne
tikai ārzemnieki, bet arī vietējie
iedzīvotāji.
Pašmāju garšas noslēpumus
ir iespējams baudīt četros ēdināšanas uzņēmumos Jelgavā
– restorānā «La Tour de Marie»
Akadēmijas ielā 1, bistro «Silva»
Driksas ielā 7/9, muzikālajā
bārā restorānā «Plate» Lielajā
ielā 6 un restorānā «Tomato
pica» Driksas ielā 4. Rudens/
ziemas Garšas tūre ilgs līdz 18.
janvārim.

Labākie šoferi oktobrī –
Dzintars Namnieks un Edgars Pafrāts
 Sintija Čepanone

Šonedēļ SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP)
paziņojis uzņēmuma
labākos autobusa vadītājus oktobrī – šoreiz
uzvarētāji ir Dzintars
Namnieks, kas šo titulu
ieguvis atkārtoti, un
Edgars Pafrāts.
Dz.Namniekam, kura darbs reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos uzteikts oktobrī,
labākā autobusa vadītāja statusu
izdevies iegūt atkārtoti – viņa darba rezultāti un sasniegumi augstu
novērtēti jau augustā.

Savukārt pirmo reizi uzvarētāju vidū iekļuvis E.Pafrāts – uzņēmums, izvērtējot sasniegtos
darba rādītājus, viņu atzinis par
labāko šoferi oktobrī, izpildot
Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumus.
«Apsveicam un novēlam noturēt savas sasniegtās pozīcijas!
Paldies par kvalitatīvo un atbildīgo darbu!» tā JAP.
Jāatgādina, ka labāko šoferu
nominēšana JAP ieviesta no
šī gada februāra, lai papildus
motivētu autobusa vadītājus un
ar naudas balvu pateiktu paldies par kvalitatīvi un atbildīgi
paveikto darbu. Nosakot labāko
autobusa vadītāju, tiek izanali-

zēti darba rādītāji ļoti daudzās pozīcijās,
piemēram, vai
nav saņemtas pasažieru
sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš
paveicis darbu
noteiktajā apjomā un kvaEdgars Pafrāts
litātē, vai nav Dzintars Namnieks
citu pārkāpumu, vai autobuss ieguvējiem šajā gadā, jānorāda,
tehniski ir labā kārtībā. Tāpat ka līdz šim paldies par darbu īpaši
vērā ņemti finanšu rādītāji un teikts 11 no kopumā apmēram 80
degvielas patēriņš.
autobusa vadītājiem reģionālajos
Izvērtējot statistiku par JAP starppilsētu un Jelgavas pilsētas
labākā autobusa šofera statusa pasažieru pārvadājumos.
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Decembra pensijas
dzīvesvietā tiks piegādātas
līdz 13. decembrim
 Sintija Čepanone

jais pensijas izmaksas datums
konkrētajā mēnesī, tiks piegāSaistībā ar eiro ieviešadātas pensijas, kas ierasti tiek
nas procesu tie klienti,
izmaksātas katra mēneša 23.
kuri Valsts sociālās
vai 24. datumā,» skaidro VSAA,
apdrošināšanas aģenakcentējot, ka visas decembra
tūras (VSAA) izmakpensijas tiks piegādātas no 2.
sājamās pensijas un
līdz 13. decembrim.
pabalstus saņem dzīJa decembrī pensijas pievesvietā ar «Latvijas
gādes datumā klients nebūs
pasta» starpniecību,
sastopams savā dzīvesvietā,
decembrī maksājumu
nesaņemto pensiju, sākot ar otro
saņems agrāk – līdz
darba dienu pēc pensijas piegā13. decembrim. Sades datuma, līdz 2013. gada 16.
vukārt pārējiem, kuri
decembrim varēs saņemt klienta
pensijas saņem Pasadresi apkalpojošajā pasta nota norēķinu sistēmas
daļā. Ja klients pensiju nebūs
(PNS) kontos un banku
izņēmis līdz 16. decembrim,
kontos, nekas nemaijanvārī tā tiks piegādāta klienta
nīsies, informē VSAA.
dzīvesvietā pensijas ikmēneša
piegādes datumā vai izmaksāta
«Latvijas pasts» VSAA izmak- pasta nodaļā.
sājamās pensijas un pabalstus
Jāatgādina, ka šā gada decemklientiem šā gada decembrī brī pensiju izmaksa būs latos,
piegādās agrāk nekā parasti bet jau no 2014. gada janvāra
– maksājumi ar «Latvijas pas- – tikai eiro. Sākot ar nākamā
ta» starpniecību dzīvesvietā gada janvāri, «Latvijas pasts»
nākamajā mēnesī tiks piegādāti pensijas dzīvesvietā piegādās
līdz 13. decembrim. Savukārt un izmaksās ierastajā kārtībā
tiem pensionāriem, kuri pen- – ja pensijas izmaksas datums ir
sijas saņem PNS kontos un sestdienā, tad pensiju, tāpat kā
banku kontos,
līdz šim, piegāKā izrēķināt,
nekas nemainīdās ceturtdienā;
cik liela būs pensija,
sies – pensija arī
ja pensijas izkad ieviesīs eiro?
decembrī kontā
maksas datums
tiks ieskaitīta Pensijas summa, ko tagad i r s v ē t d i e n ā ,
tajā pašā datupensiju piegādās
saņemat latos, jādala ar ofimā kā līdz šim.
piektdienā.
ciālo eiro konvertācijas kursu
VSAA norāBūtiski, ka
0,702804 un jānoapaļo līdz
da, ka līdz ar
maksa par penveseliem eiro centiem, ņemot
novembra pensijas piegādi
vērā trešo zīmi aiz komata.
siju, ko «Latvijas
klienta dzīvespasts» piegādā Ja trešā zīme aiz komata ir vietā nākamajā
mājās, ikviens no 0 līdz 4, tad centa vērtība gadā nemainīpensionārs sa- nemainās; ja trešā zīme aiz sies – līdz šim tā
ņem arī VSAA komata ir no 5 līdz 9, tad cents bija 1,22 lati, bet
sagatavotu in- tiek apaļots par vienu vērtību no nākamā gada
formatīvo ma- uz augšu.
janvāra atbilstoteriālu par konši oficiālajam
Piemēram, ja jūsu
krētiem pensiju pensija ir 162 lati, tad: valūtas konverpiegādes datutācijas kursam
miem decembrī. 162 : 0,702804 = 230,5052 tā būs 1,74 eiro
Noapaļojot: 230,51 eiro.
Tajā norādīts,
– šo piegādes pakurā datumā,
Avots: Valsts sociālās kalpojuma makpamatojoties uz
apdrošināšanas aģentūra su ietur VSAA
ierasto katra
pirms pensijas
pensionāra ikmēneša pensijas pārskaitījuma «Latvijas paspiegādes datumu, klientam tiks tam».
piegādāta pensija decembrī.
VSAA Jelgavas reģionālās
«Piemēram, ja klientam pen- nodaļas vadītāja Dace Olte
sija parasti tiek izmaksāta 5. informē, ka Jelgavā pensijas ar
vai 6. datumā, decembrī tā tiks piegādi dzīvesvietā jeb ar pastpiegādāta 2. decembrī, savukārt nieka starpniecību saņem 2,9
13. decembrī, kas būs pēdē- tūkstoši pensionāru.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 22. novembrī laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005574 vai 63005567.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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«Legālo narkotiku» lietotājus policija
nogādā «Ģintermuižā»
Tieši pirms nedēļas – 14. novembrī – stājās spēkā grozījumi
likumā, kas it kā dod plašākas pilnvaras policijai, apkarojot
«legālo narkotiku» bodītes. Taču paši policisti atzīst, ka
tas ir tikai sākums un, lai pilnībā izskaustu šos tirgoņus,
likumsargiem nāksies strādāt pamatīgi. Ņemot vērā, ka
tā šobrīd pasludināta par policijas prioritāti, žēlastību šie
tirgoņi un arī lietotāji sagaidīt nevar. Kopš 14. novembra
abas Jelgavas «legālo narkotiku» bodītes ir slēgtas. Viena
no tām, visticamāk, darbu tiešām pilsētā pārtrauc, bet
otras plāni nav skaidri, tāpēc policija to uzmana nepārtraukti un, tiklīdz tā mēģinās darbu atsākt, nekavējoties
reaģēs.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Juris
Staļģevics saka skarbi: «Šie
grozījumi ir tikai mazs solis cīņā
ar šīm legālajām tirdzniecības
vietām. Likuma stingrība ir
jāpapildina, lai personas, kuras
tirgo šīs vielas, nekavējoties
varētu saukt pie kriminālatbildības. Administratīvās soda
naudas un preces izņemšana
īsti nestrādā – ir nepieciešams
bargāks sods, un es ceru, ka
valsts uz to virzās.»
Līdz šim policija sistemātiski
veica pārbaudes pie «legālo
narkotiku» tirgotājiem un iz-

ņēma visu preci, lai veiktu ekspertīzi. «Izmaiņas paredz, ka
tagad, preci izņemot, pat gadu
varam to aizturēt, neatdodot
atpakaļ tirgotājam,» skaidro
J.Staļģevics.
Šajā laikā tiek veikta ekspertīze un pārbaudītas vielas, ko
maisījums satur.
Arī līdz šim policija ar to nodarbojās, bet likums paredzēja,
ka pēc pārbaudes maisījumu var
saņemt atpakaļ. «Protams, tas
būs papildu apgrūtinājums tirgotājam, ja viņa prece regulāri
no tirgotavas tiks izņemta, regulāri pārbaudīta un arvien jaunas
vielas tiks iekļautas narkotisko

vielu sarakstā, tā aizliedzot to
tirdzniecību pavisam. Tomēr
tas ir garš process,» neslēpj
J.Staļģevics.
Viņš atzīst, ka cīņā ar «legālo narkotiku» tirdzniecības
vietām līdz šim strādāja Kriminālpolicija kopā ar Pašvaldības
policiju, bet līdz ar likuma
grozījumiem iesaistīti papildu
Valsts policijas un Pašvaldības
policijas darbinieku resursi, kā
rezultātā, ja bodītes atkal mūsu
pilsētā atvērsies, tās nekavējoties diendienā tiks pārbaudītas.
«Maksimāli ierobežojot «legālo
narkotiku» tirdzniecības vietu
darbību, ar likumīgiem paņēmieniem ir jāpanāk šādu vietu
slēgšana – šobrīd mums vēl nav
informācijas, ka tās abas būtu
slēgtas pavisam,» uzsver Kriminālpolicijas priekšnieks.
Tāpat ne tik nevainīga ir šo
vielu pīpēšana. «Policijai ir tiesības aizturēt katru, par kuru
ir aizdomas, ka viņš šīs vielas
lietojis. To, organizējot reidus,
mēs arī darām un darīsim. Katrs
šāds cilvēks tiek nogādāts «Ģintermuižā» analīžu veikšanai,

14. novembrī abas «legālo narkotiku» tirgošanas vietas pilsētā savas
durvis neatvēra, un tā
tas turpinās. Visticamāk, K.Barona ielā bodīte durvis vairs nevērs.
Tur pagājušajā nedēļā
sabiedrības pārstāvji,
kas iestājas pret šādām
tirdzniecības vietām,
naktī tirgotavas durvis
aiznaglojuši. Dienā tās
vēlējās atvērt tirgotavas
darbinieks, bet policija
to liedza, jo viņam nebija
tādu pilnvaru. Tikai šonedēļ pie bodītes ieradās
pilnvarota advokāte, kuras klātbūtnē durvis uzlauztas un tirdzniecības
vietas pārstāvji savākuši
savas mantiņas – cerams,
uz neatgriešanos.

un, ja organismā tiek atklāta
narkotisko vielu klātbūtne,
viņam draud administratīvs
sods,» skaidro J.Staļģevics.
«Līdz pagājušajai nedēļai
pilsētā darbojās divas «legālo
narkotiku» tirgošanas vietas.
Vēl viens mehānisms, lai apgrūtinātu viņu dzīvi, ir uzrunāt
pilsētas uzņēmējus, lai neizīrē

«Ja es tev teikšu: «Še, iedzer
indi, baigi saldā!», tu dzersi?»
«Beidz, tev šito toč
nevajag. Es pats tādu
nepīpēju un tev arī
neiesaku – reāla inde.
Labāk lieku reizi šņabi
iedzeru, nekā ķeros
klāt kaut kādam nezināmam draņķim,» bez
liekas ceremonēšanās
un vēlmes nopelnīt uz
jauna klienta rēķina
vēl pagājušajā nedēļā atklāti teica viens
no «legālo narkotiku»
tirgotājiem Jelgavā.
Viņš aiz restotām durvīm pārdeva tā saukto
ūdenspīpes tīrīšanas
līdzekli un nemaz neizlikās, ka viņa prece
paredzēta tieši šim
mērķim – viņš zina,
ka pircēji šurp nenāk,
pārliekas tīrības vadīti.
Kamēr runājām, viņš
paspēja apkalpot ne
vienu vien narkomānu, atvainojiet, cilvēku, kurš atkarīgs no
tīrīšanas līdzekļa.
Dīvaini – telpās, kur it kā
legāli tiek tirgots tīrīšanas līdzeklis, pircējs iekļūt nemaz
nevar: priekšā restotas durvis.
Saruna un tirgošanās ar klientu
notiek caur restotām dzelzs durvīm. Kāpēc? Tirgotāji saka – tā
vajagot: mazums, kas te kādam
ienākot prātā. Vienā no vietām
aiz tām pašām restotajām durvīm uz zemes sēž apmēram četrus gadus vecs bērns, bet tētis
tikmēr tirgojas... Tētis tirgotājs,
izskatās, nemelo par to, ka pats
to draņķi mutē neņem un labāk
lieku reizi šņabi iedzer – alkohola smaka labi jūtama caur
restotajām durvīm. Viņš precīzi
izstāsta, ko tad īsti tirgo un kam
tas paredzēts. «Tas ir ūdenspīpes tīrīšanas līdzeklis – vizuāli
izskatās līdzīgs tabakai, bet jau

uz iepakojuma norādīts, ka tas
nav paredzēts iekšķīgai lietošanai. Šito maisījumu paņem un
ieber ūdenspīpē vietā, kur paredzēts likt tabaku, tad aizdedzina
un izkvēpina visus nosēdumus,
kas sakrājušies ūdenspīpē. Nē,
to nepīpē – tikai izdedzina, lai
visas ūdenspīpes trubas tīras,»
it kā profesionāli savas preces
izmantošanu mēģina skaidrot
tirgotājs.
Saruna pārtrūkst, kad pie
durvīm pienāk divi pircēji – jaunieši, tā, virs 20 gadu vecuma.
Kaut arī caur restotajām durvīm
var redzēt pie sienas pielīmētas
paziņojumu lapiņas, no kurām
viena vēsta, ka šeit nav lombards un nekādu preci te nepieņem, atnākušie puiši, šķiet, nav
vakarējie – viņi «legālās narkotikas» atnākuši iemainīt pret
divām pudelēm dušas želejas.
Kur tās ņēmuši, tas lai paliek uz
viņu sirdsapziņas. Kamēr notiek
maiņa, puiši bez minstināšanās
pastāsta, ka ūdenspīpi jau nu
noteikti netīrīs – viņi ir «lietotāji
ar stāžu». Viens,
kuram ir jau
27 gadi, šādus
draņķus pīpējot
kopš 2000. gada.
«Labāk nemēģināt. Sākumā
būs ļoti sūdīgi,
nekāda kaifa
– var iepīpēt par
daudz un tad
tiešām var būt
ļoti slikti,» no
pieredzes zina
teikt pīpētāji.
Spriežot, kāpēc šis draņķis
Latvijā kļuvis tik populārs, paši
lietotāji saka – tas ir lēti. Bet, ko
īsti paši lieto, viņi nemaz nezina.
Viņiem nav saprašanas par to,
kādas vielas nonāk viņu organismā un ko tās tur sadara.
Jauniešus – jo pārsvarā tie,
kuri šeit atnāk pēc tā sauktajām

«legālajām narkotikām», ir jaunieši – nebaida fakts, ka tie, kuri
stāv aiz restotajām durvīm un
šo maisījumu tirgo, paši atsakās
pamēģināt savu preci. Diezin vai
tas pats jaunietis pirktu burgeru, kuru pats tirgotājs nosauktu
par draņķi un ieteiktu nepirkt.
Bet šeit tas kaut kādu apsvērumu dēļ nestrādā...
Vai sirdsapziņa nemoka, zinot, ka tu cilvēkam tirgo indi?
Viens no tirgotājiem atzīst, ka,
te strādājot, labi jau nu noteikti
nejūtas. «Bet ko man darīt, ja
šis ir vienīgais darbs, ko spēju
atrast?! Man ir ģimene – sieva,
mazs bērniņš mājās, kaut kā
jāuztur ir... Te vismaz normālu algu maksā. Pēdējos gados
tik grūti gājis, ka tagad esmu
spiests šo pieciest – pirms krīzes bija pat pašam sava neliela
celtniecības firmiņa, bet mani
piekrāpa – pasūtītājs nesamaksāja, paliku bez naudas, un visi
gali ūdenī. Kur tik nemeklēju
palīdzību, bet taisnības nekādas. Tad sekoja daudzu tradicionālais ceļš uz
Angliju peļņā
– pastrādāju
tur, bet tik ļoti
vilka atpakaļ
uz mājām. Te
tomēr ģimene,
jau bērniņš...
Atbraucu, bet
darbu atrast
nevarēju. Bija
piedāvājums
strādāt šeit par
pārdevēju. Jūs
domājat, ka
man te patīk?! Nē, bet, kamēr
nav citu iespēju, vismaz kaut
kā savu ģimeni varu nodrošināt.
Tiklīdz atradīšu alternatīvu, tā
nedomājot šo darbu pametīšu.
Nav patīkami noskatīties, kā
cilvēki sevi bendē, lietojot nezināmus maisījumus,» atzīst
pārdevējs.

«Diezin vai tas pats
jaunietis pirktu burgeru, kuru pats tirgotājs nosauktu par
draņķi un ieteiktu
nepirkt. Bet šeit tas
kaut kādu apsvērumu
dēļ nestrādā...»

Viņš gan moralizē par to, cik
cilvēku katru gadu Latvijā mirst
no alkohola lietošanas vai cigarešu smēķēšanas, un piebilst:
tas, ka aizies no šī darba, neko
nemainīs – īpašnieks atradīs
citu, kurš būs gatavs stāvēt aiz
restotajām durvīm un tirgot nezināmas izcelsmes maisījumus.
«Kas ir mūsu galvenais klients?
Tie paši pilsētas narkomāni
– viņi lietoja un lietos,» spriež
pārdevējs.
Arī šīs sarunas laikā ik pa brīdim mūs pārtrauc kāds klients
– ir darba diena un darba laiks,
bet, šķiet, lietotājiem laiks rit
kaut kā citādāk. Un te ne brīdi
nav jāšaubās par to, ka visi
atnākušie zina, kurp devušies.
Pārsvarā viņi pie durvīm pienāk,
galvā uzmaukuši kapuces, lai
viņus nepamanītu lieka acs, un
ar sagatavotu naudu rokās. Pēc
skata – jauni cilvēki. Kādam
puisim pajautāju, vai nav jābūt
skolā, un viņš nosmejas: «Jau
trīs gadi, kā esmu beidzis skolu,
tagad pa dzelzceļu ņemos.» Cits,
pēc izskata «lietotājs ar stāžu»,
strauji pieskrien pie durvīm ar
izmisīgu jautājumu: «Eu, jūs
točna rīt slēdz ciet?» Tātad informācija viņu vidū izplatās ātri
– zina, ka valstī mainīts likums,
būs stingrāka kontrole, varbūt
aizklapēs.
Tomēr, kā saka paši tirgotāji,
šī sērga izplatās ātri un pamēģināt vēlas arvien jauni cilvēki:
klientu vidū esot gan jaunieši,
kuri te iepērkas, intereses dzīti,
gan solīdi pilsētnieki, kuri pēc
maisījuma piebrauc ar luksusa
klases mašīnām. «Kas notiek šo
cilvēku galvās? Nesaprotu. Ja
es tev teikšu: «Še, iedzer indi,
baigi saldā!», tu dzersi? Bet
viņi dzer!»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

telpas šādiem tirgoņiem. Ikvienu uzņēmēju, kuram ir brīvas
telpas pilsētā un tām piesakās
nomnieks, aicinām pārliecināties, ko viņš grasās nomātajās
telpās darīt, un, ja atklājas,
ka tā būs «legālo narkotiku»
tirgošana, telpas neizīrēt. Ja
uzņēmēji būs vienoti un neradīs
iespēju iegūt šādiem tirgoņiem

pilsētā vietu, tas arī būs solis
uz priekšu – kamēr valstiski vēl
nav stigrāku likumu to apkarošanai,» spriež Kriminālpolicijas
priekšnieks.
Ja kādam ir informācija par
jaunu vietu, kur pilsētā var iegādāties šīs «legālās narkotikas»,
iedzīvotāji aicināti nekavējoties
par to informēt policiju.

Augu maisījuma pīpētāja
diagnoze – šizofrēnija
Katru dienu valstī laboratorijā nonāk arvien
jauni vīstoklīši ar «legālajām narkotikām» jeb
tā saucamajiem augu
maisījumiem un ķīmiķi
turpina pētīt to sastāvu un saprast, kādas
vielas tie satur. «Tās ir
absolūtas muļķības, ka
pats pīpētājs zina, ko
viņš pīpē – sastāvs var
būt tik dažāds, ka pat
profesionālam ķīmiķim
vēl īsti nav skaidrs viss to
vielu spektrs, kas tajā ir
iekšā,» atzīst narkoloģe
Sarmīte Skaida.

Par pilnīgām muļķībām viņa sauc
mītu, ka šajās legālajās bodītēs ir
nopērkams dabīgs augu maisījums.
«To gan ķīmiķi jau ir pierādījuši
– šajos augu maisījumos ir atklātas
vielas, kas tiek laboratoriski izgatavotas un tādēļ ir daudz spēcīgākas
par tām, ko reāli dabā var sastapt.
It kā augu maisījums, bet tas tiek
apsmidzināts ar ķīmiski radītām
vielām,» skaidro narkoloģe.
Visbiežāk šīs vielas ir sintētiskie knabinoīdi, un, kā paskaidro
narkoloģe, knabinoīdi pieder pie
cilvēka psihi graujošām vielām
un izraisītie simptomi ir līdzīgi
šizofrēnijai. «Jau ir bijuši gadījumi, kad cilvēks vispirms nonāk
pie mums, narkologiem, bet pēc
tam no slimnīcas tiek izrakstīts ar
diagnozi «šizofrēnija»,» realitāti
par it kā nevainīgo maisījumu
atklāj narkoloģe.
Tikai jaunietim var šķist, ka tā
ir viegla apreibinoša viela, kas rada
jautrību ballītei – narkologi apliecina, ka atkarība no šī maisījuma
rodas ārkārtīgi ātri un jaunietis

to pat nepamana. «Man šie jaunie
pacienti tā arī saka: nē, ko jūs, es
neesmu no tā atkarīgs. Bet, kad
prasu, kāpēc tev vajag atkal un atkal to uzpīpēt, atbildes nav. To jau
pamana tikai apkārtējie. Visbiežāk
vecāki, kuri sūdzas par bērna uzvedības maiņu – viņš kļūst agresīvs,
vērojamas garastāvokļa maiņas,
regulāri vajag naudu... No sākuma
ģimene nesaprot, kas ir cēlonis. Bet
cēlonis ir atkarība. Kāds ilgāku
laiku pīpējošs jaunietis man tā arī
pateica: es vakarā vairs nevaru
aizmigt, ja neesmu to uzpīpējis,»
tā S.Skaida.
Lietojot šo nezināmas izcelsmes
maisījumu, cilvēks nekad nevar
būt drošs, kas ar viņu notiks pēc
tam. «Reakcijas organismā var būt
ļoti dažādas. Kādam ir bijis jautri,
tāpēc kāds cits sagrib pamēģināt.
Bet tu jau nezini, kas notiks ar tevi.
Kāds puisis man stāstīja, ka viņam
pēc pīpēšanas galvā skanējusi balss,
kas likusi doties uz ceļa un lēkt
zem braucošām automašīnām
– tikai laimīgas sagadīšanās dēļ
šoferim toreiz izdevās nobremzēt...
Kādam citam puisim pēc jauniešu
ballītē pamēģinātām «legālajām
narkotikām» nākamajā dienā skolā
apstājās sirds – labi, ka blakus bija
skolas medmāsiņa, kurai izdevās
viņu atdzīvināt. Bet varēja arī
nebūt. Tā mūsu jaunieši spēlējas
ar savu dzīvību.»
«Es nezinu, kāpēc mūsu valstī
vienā dienā var pieņemt likumu
par to, ka lopus drīkst kaut pēc
rituālās kaušanas metodes, bet
tik ilgs laiks vajadzīgs, lai mēs aizliegtu tirgot «legālās narkotikas».
Es nebaidos to pateikt skaļi: tas
ir klajš pierādījums tam, cik ļoti
politiķiem interesē mūsu bērni,»
saka narkoloģe.
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LLU meklēs jaunu rektoru
 Ritma Gaidamoviča

LLU sākusies gatavošanās
jauna rektora vēlēšanām.
Pašreizējā rektora profesora Jura Skujāna amata
pienākumu pildīšanas
termiņš tuvojas noslēgumam – viņš augstskolu būs vadījis divus
termiņus jeb desmit gadus, līdz ar to atbilstoši
augstskolas Satversmei
uz šo amatu vairs nevar
kandidēt. No 2. decembra sāksies rektora kandidātu izvirzīšana, kas
ilgs divus mēnešus, bet
pašas vēlēšanas gaidāmas maijā.
LLU Sabiedrisko attiecību un
karjeras centra vadītāja Sandra
Grigorjeva informē, ka šobrīd universitātes struktūrvienībās sākusies
kandidātu izvirzīšana nākamajām

rektora vēlēšanām, kas provizoriski
varētu notikt 2014. gada maijā.
LLU rektora amatam var izvirzīt
kandidātus no profesoru vidus,
kuri universitātē nostrādājuši ne
mazāk kā piecus gadus, un tos var
ieteikt LLU visu astoņu fakultāšu
domes, kā arī struktūrvienību
padomes. Kandidātus varēs ieteikt
no 2. decembra līdz 2014. gada 31.
janvārim.
Noteikumi paredz, ka universitātes rektoru ievēl Konvents uz
pieciem gadiem, bet ne vairāk kā
divas reizes pēc kārtas. Savukārt
Konventa ievēlēto rektoru amatā
apstiprina Latvijas Republikas
Ministru kabinets. Pašreizējais
rektors J.Skujāns par universitātes vadītāju būs nostrādājis divus
termiņus – no 2004. gada – un
atbilstoši noteikumiem vairs nevar
pretendēt uz rektora amatu. Viņa
pilnvaras beigsies līdz ar jaunievēlētā rektora apstiprināšanu
Ministru kabinetā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Uzstādīti
jauni velostatīvi

Projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta pro
gramma» 2. kārtā pilsētas nevalstiskajām organizācijām pašvaldība
piešķīrusi 9560 latus. Komisija lēmusi, ka no 59 iesniegtajiem
projektiem finansējumu no 100 līdz 600 latiem saņem 38 biedrības
un nodibinājumi. Galvenokārt nauda piešķirta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai, taču pašvaldības atbalsts iegūts arī
neliela kosmētiska remonta veikšanai, projektu realizācijai, tērpu
un inventāra iegādei, kā arī pasākumu organizēšanai, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Nauda biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai piešķirta:
600 lati – Jelgavas invalīdu biedrībai «Ēdelveiss»;
500 lati – Jelgavas Invalīdu biedrībai, Jelgavas Latviešu biedrībai;
300 lati – Latvijas Politiski represēto apvienībai, Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrībai, LVAF «Lāčplēsis», «Daugavas vanagiem»;
370 lati – sieviešu invalīdu biedrībai «Zvaigzne»;
240 lati – lielo ģimeņu centram «Spiets»;
200 lati – radošo domu un darbu centram «Svētelis», mūzikas un mākslas
skolotāju radošajai apvienībai «Vide intra», Zemgales Kultūras studijai.
Nauda pasākumu un projektu īstenošanai piešķirta:
500 lati – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai;
400 lati – Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļai;
300 lati – invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam «Cerība», Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejai, ideju centram «Mākslas bērns», Latvijas
Neredzīgo savienības Jelgavas grupai;
200 lati – Latviešu strēlnieku apvienībai, ukraiņu kultūras centram «Džerelo», Jelgavas baltkrievu biedrībai «Ļanok», Jelgavas Jaunajam teātrim,
Latvijas Poļu savienībai, Jelgavas Ebreju biedrībai, Latvijas Samariešu apvienībai, Zemgales Latviešu strēlnieku biedrībai, Jelgavas Pensionāru biedrībai,
fondam «Vēja zirdziņš», Jelgavas krievu biedrībai «Istok», Jelgavas pilsētas
un rajona čigānu biedrībai «Romanu Čačipen», regbija klubam «Mītava»,
Latvijas Neredzīgo biedrībai;
150 lati – biedrībai «Remoss»;
100 lati – rokdarbnieku klubam «Zelta rokas», Jelgavas Tenisa attīstības centram, Jelgavas Tenisa klubam, Jelgavas Māmiņu klubam, «Do it creative».

Jaunieši forumā spriedīs par
iesaistīšanos un atkarībām
 Ilze Knusle-Jankevica

Decembrī jau sesto reizi
Jelgavā notiks Jauniešu forums, kurā tiks
apspriesti jauniešiem
aktuālie jautājumi. Šogad akcents tiks likts uz
jauniešu informētību,
iesaistīšanos un atkarībām. Dalība forumā
jāpiesaka līdz 2. decembrim.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle norāda, ka piedalīties forumā aicināti jaunieši no
Jelgavas izglītības iestādēm un
jauniešu organizācijām, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības un citi
sabiedrības pārstāvji, lai diskutētu
par jauniešiem aktuālajām tēmām
un kopīgi meklētu iespējamos
problēmu risinājumus. «Šoreiz
forumā tiks pievērsta uzmanība
jauniešu informētībai Jelgavā,
neaktīvo jauniešu iesaistīšanai
sabiedriskajā dzīvē un jauniešu

atkarībām,» viņa uzsver.
Jauniešu forums notiks 4. decembrī pulksten 14 Jelgavas
Amatu vidusskolas aktu zālē
(Elektrības ielā 8). Pasākuma pirmajā daļā plānota paneļdiskusija
«Jauniešu foruma 2012 rezultāti
un ideju realizācija», kuras laikā
Jelgavas pilsētas pašvaldības vadības pārstāvji sniegs atbildes uz
iepriekšējā forumā apspriestajiem
jautājumiem, pievēršot uzmanību
konkrētām izmaiņām, darbībām,
kas paveiktas situācijas pilnveidošanai. Foruma noslēgumā uzstāsies dziedošais policists Nikolajs
Puzikovs.
Pieteikties forumam var līdz
2. decembrim pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni 63022724. «Visus, kuriem
ir vēlēšanās un iespēja, aicinām
piedalīties un paust savu viedokli.
Pilsētai ir svarīgs katra jaunieša
viedoklis,» J.Grīsle mudina jauniešus būt aktīviem un iesaistīties.
Forumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi.

Īsi
 Piektdien, 22. novembrī, pulksten 10 Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) uz trim
minūtēm visā Latvijā iedarbinās
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu
civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās
darbību, kā arī konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes sirēnu un
to centrālās vadības pults darbībā
un skaņas signāla dzirdamību. Šajā
dienā iedzīvotājiem nav pamata
uztraukties un turpmāka rīcība
nav nepieciešama. VUGD aicina
arī viesnīcu administrāciju informēt
ārvalstu klientus par gaidāmo pārbaudi, lai nerastos panika.
 Sestdien, 23. novembrī, no
pulksten 11.30 līdz 17.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33
notiks Tehniskās jaunrades diena.
Jelgavniekiem būs iespēja apgūt
šķietami sarežģīto inženierzinātņu
pamatus, konstruējot robotus,
būvējot lidmodeļus un laiviņas,
veidojot elektromagnētiskā lauka
detektorus un spageti tiltus, kā
arī iejūtoties alķīmiķa lomā un
pētot audumu īpašības. Visas
dienas garumā būs iespēja vērot
ķīmijas un fizikas eksperimentu
paraugdemonstrējumus, interaktīvā
veidā iepazīties ar studiju un karjeras
iespējām dabas un inženierzinātņu
jomā, spēlēt fizmix.lv interaktīvo
spēli un izmēģināt citas lietderīgas
izklaides. Lai piedalītos darbnīcās
un praktikumos, jāreģistrējas mājas
lapā www.tjd.lv, kur arī pieejama
izsmeļoša informācija par aktivitātēm un dalībnieku anketa. Dalība
pasākumā – bez maksas. Ja patīk
darboties mājās, var izveidot 55
centimetrus garu spageti tiltu, lai
sacenstos par izturīgākā tilta titulu. Arī šim pasākumam jāpiesakās
minētajā mājas lapā.

Pilsētas NVO saņem
pašvaldības finansiālu
atbalstu – 9560 latus
 Ritma Gaidamoviča

3

Realizējot projektu «Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā», sešās vietās
Jelgavā uzstādītas jaunas velonovietnes: stāvlaukumā pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa,
Raiņa parkā, Uzvaras parkā (gan pie ieejas no Lapskalna ielas, gan pie ieejas no Uzvaras ielas), pie
Ā.Alunāna memoriālās mājas, pie kultūras nama «Rota» un Ozolskvērā. Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra vadītājas vietniece Liene Rulle norāda, ka projektā iekļautas arī citas aktivitātes, kas nākotnē
veicinās velotūrisma attīstību. Piemēram, izstrādāti desmit velomaršruti, kas reģistrēti Latvijas vienotajā
velomaršrutu datubāzē ar savu numuru, no kuriem trīs velomaršruti ir marķēti: Nr.407 «Muižas un
Zemgales ainavas» un Nr.418 «Lielais Zemgales loks», kas sākas un beidzas pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa un ved Tērvetes virzienā, savukārt Nr.408 «Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni!» ļauj iepazīt
Ozolniekus, kā arī ražošanas uzņēmumus Jelgavā. Vēl, uzlabojot velotūrisma iespējas Jelgavā un tās
apkaimē, izdota velomaršrutu karte – tā tiks izmantota, prezentējot Jelgavas nākamās tūrisma sezonas
piedāvājumu tūrisma izstādēs, un vēlāk, tuvojoties velosezonai, bez maksas būs pieejama Tūrisma
informācijas centrā Akadēmijas ielā 1.
Foto: Ivars Veiliņš  Pilsētas uzņēmēji aicināti ap-

Šīferi var nodot arī «Brakšķos»
 Sintija Čepanone

Azbestu saturošus materiālus, tostarp šīferi,
pieņem arī atkritumu
poligonā «Brakšķi». «Līdz
šim šos bīstamos atkritumus vajadzēja vest
uz atkritumu poligonu
«Grantiņi» Bauskas novadā, taču tagad šīferi pieņem arī poligonā
«Brakšķi»,» tā SIA «Zemgales Eko» valdes locekle
Zane Ķince.
Viņa skaidro, ka īpaši pēdējā laikā
jautājums par to, kur likt šīferi,
kas ir azbestu saturošs materiāls
un līdz ar to videi un cilvēkiem
kaitīgs, kļuvis īpaši aktuāls. «Gan

Jelgavā, gan tuvējās pašvaldībās
notiek māju renovācijas process,
tāpat arī privātmāju saimnieki
ēkām maina vecos jumtus, un
nereti vecais jumta segums ir tieši
šīferis. Iepriekš poligonā «Brakšķi»
apglabāšanai šīferi nepieņēmām
– to varēja nodot Bauskas novada
atkritumu poligonā «Grantiņi», kas,
protams, cilvēkiem radīja papildu izdevumus, jo līdztekus maksai par šo
atkritumu nodošanu vajadzēja segt
arī transporta izdevumus,» skaidro
Z.Ķince, norādot, ka nu iedzīvotāji
atbrīvoties no šī materiāla var arī
atkritumu poligonā «Brakšķi» Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.
Tiesa, ņemot vērā azbesta kaitīgumu, to saturošie atkritumi
ir aplikti ar paaugstinātu dabas
resursu nodokļa likmi. «Maksa

Bez maksas var veikt HIV testu
 Kristīne Langenfelde

No 25. līdz 29. novembrim vairāk nekā 30 Eiropas valstīs norisināsies
Eiropas HIV testēšanas
pasākumi, kuru mērķis
ir aicināt cilvēkus veikt
HIV testu un nepieciešamības gadījumā uzsākt
savlaicīgu ārstēšanos.
Arī Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Atkarību profilakses centrs piedalās
šīs nedēļas pasākumos,
aicinot jelgavniekus nākt
uz centru un bez maksas
veikt HIV testu.
Kā skaidro Atkarību profilakses centra vadītāja Mārīte Ose,
Latvija Eiropas Savienības valstu
vidū diemžēl ieņem 2. vietu jauno
HIV inficēšanās gadījumu skaita
ziņā un visbiežāk infekcija tiek
diagnosticēta jaunu cilvēku vidū.
Lielākā daļa HIV inficēto nemaz

nezina, ka ir inficējušies, un vienīgā iespēja to uzzināt ir, veicot
testu. «Nav jābaidās veikt HIV testu – tas ir tikpat svarīgi kā cukura
vai holesterīna līmeņa noteikšana,
lai kontrolētu savu veselību. Veicot
eksprestestu, tiek ņemts neliels
asins daudzums no pirksta. Procedūra nav sāpīga, un jau uzreiz
– pēc pusstundas – ir zināmi testa
rezultāti. Būtiski uzsvērt, ka vizīte
ir anonīma,» tā M.Ose.
Jelgavā HIV testu varēs veikt
katru dienu no 25. līdz 29. novembrim Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Atkarību profilakses
centrā Stacijas ielā 13 (pagrabstāvā): pirmdien no pulksten 15 līdz
18, otrdien no pulksten 13 līdz
16, trešdien no pulksten 8 līdz 12,
ceturtdien no pulksten 13 līdz 16
un piektdien no pulksten 8 līdz 12.
Iepriekš pieteikties var pa tālruni
27830373 (Mārīte).
Šajā laikā centrā arī tiks piedāvāts bez maksas veikt B un C
hepatīta analīzes.

ir atkarīga no nodotā materiāla
apjoma – par tonnu šīfera, kas tiek
nodots «Brakšķos», jāmaksā 34,73
lati. Šajā cenā iekļauts gan PVN,
gan dabas resursu nodoklis, gan
arī apglabāšana poligonā,» skaidro
Z.Ķince.
Jāuzsver, ka azbestu saturošos
atkritumus poligonā drīkst nogādāt
tikai atbilstoši iepakotus, proti, tie
jāiepako polipropilēna materiāla
maisos jeb Big Bag, kas maksimāli
novērš azbesta šķiedru izdalīšanos
apkārtējā vidē.
Z.Ķince iedzīvotājus pirms šīfera
nodošanas apglabāšanai «Brakšķos» aicina sazināties ar SIA «Zemgales Eko» pa tālruni 63023518, lai
vienotos par nododamo atkritumu
apjomu un precizētu ar piegādi
saistītos jautājumus.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Jelgavas reģionālā nodaļa

izsludina ārējo konkursu uz vakanto
Pensiju un pabalstu daļas inspektora
valsts civildienesta ierēdņa amatu
Jelgavas reģionālajā nodaļā – 1 vakance
uz noteiktu laiku ar dienesta vietu
Jelgavā, Pasta ielā 43.

Galvenie pienākumi:
• konsultēt klientus sociālās
likumdošanas jautājumos;
• izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot
administratīvos aktus;
• sagatavot izziņas un informatīvas vēstules.
Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību
apliecinošu dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami
mājas lapā www.vsaa.lv, sadaļā «Sludinājumi»,
«Darba piedāvājumi», «Pieteikums konkursam»)
20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas
«Latvijas Vēstnesī».
Sazināsimies ar tiem kandidātiem,
kuri pēc CV un aptauju anketu atlases
būs iekļuvuši 2. kārtā.
Pieteikšanās termiņš –
līdz 2013. gada 1. decembrim.
Dokumentus, lai pieteiktos konkursam,
sūtīt uz adresi: VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa,
Pasta iela 43, Jelgava, LV-3001
(ar norādi «Konkursam»),
vai pa e-pastu jelgava@vsaa.lv.
Tālrunis uzziņām – 63022568, fakss 63084421.

meklēt trešo pasākumu no semināru cikla uzņēmējiem «Uzņēmēju
brokastis». Pasākums notiks 27.
novembrī pulksten 10 viesnīcā
«Zemgale» (Skautu ielā 2). Pasākumā piedalīsies SIA «Sakret» valdes
loceklis Andris Vanags, kurš stāstīs
par sava uzņēmuma veiksmīgo
darbību Latvijā un Skandināvijas
valstīs un dalīsies pieredzē, kā
veidot ārējās tirdzniecības pārstāvju tīklus eksportā. Reģistrēties
«Uzņēmēju brokastīm» iespējams
internetā: ej.uz/uzn_br_Jelgava_Sakret. Papildinformācija – jelgava@
chamber.lv, 28646086 (Baiba); jrta.
asociacija@gmail.com, 63027404
(Ligita).
 Pasaules diabēta dienas gaitā
jelgavniekiem rīt, 22. novembrī,
būs iespēja bez maksas pārbaudīt
glikozes līmeni asinīs ar ekspres
diagnostikas (glikometra) palīdzību, informē Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde. To varēs izdarīt no pulksten
8.30 līdz 14 Sociālo lietu pārvaldes
119. kabinetā. Interesentiem, kuri
vēlas pārbaudīt glikozes līmeni asinīs, gan iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 63048913 vai 63012535.
Vietu skaits ierobežots. Vēlams uz
pārbaudi ierasties tukšā dūšā.
 «Jundas» Jauniešu klubs Jelgavā
aizsāk jaunu sarunu ciklu «Cepums
ar slavenību», jauniešiem dodot
iespēju tikties ar radošām un iedvesmojošām personībām. «Spēlmaņu
nakts» priekšvakarā, piektdien,
22. novembrī, pulksten 16 Jelgavas jaunieši aicināti tuvāk iepazīt
teātra mākslas būtību un aktiera
profesiju kopā ar jauno un talantīgo Dailes teātra aktieri Gintu
Andžānu, kurš pazīstams arī kā
Olafs no populārā televīzijas seriāla
«Ugunsgrēks». Tikšanās notiks bistro
«Silva» Driksas ielā 7. Ieeja pasākumā
– bez maksas.

Ritma Gaidamoviča
Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
informē, ka
tehnisku iemeslu dēļ ir

slēgts Higiēnas centrs.

Higiēnas centrs darbu atsāks
2014. gada 15. janvārī.
Tālrunis informācijai – 63007524.
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Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris

Dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava
izbūvēja pirms 145 gadiem
 Ilze Knusle-Jankevica

tikko uzbūvēja, bija tikai četras pieturas
– Jelgava, Olaine, Torņakalns, Rīga.
Tieši šodien, 21. novembrī, aprit
Jāpiebilst, ka otra pietura Jelgavas
145 gadi, kopš Jelgavā ir dzelzteritorijā – Cukurfabrika – eksistē kopš
ceļš: līnija Jelgava–Rīga bija vie1928. gada. Tā tika izbūvēta cukurfabrina no pirmajām Latvijā, un, pēc
kas strādnieku vajadzībām, bet tagad to
vēsturnieku teiktā, tikpat gadu
izmanto lielākā daļa Pārlielupes iedzīvotāju.
ir arī Jelgavas dzelzceļa stacijai.
Diemžēl plašāku ziņu par šo pieturu DzelzJāpiebilst, ka pirmsākumos
ceļa muzejā nav.
dzelzceļš bija privātīpašums un
Iespējams, nākotnē pieturu skaits šajā
tika izveidots kravu pārvadājulīnijā palielināsies, jo Jelgavas pilsētas atmiem, tomēr izņēmuma kārtā
tīstības programmā ir iekļauts punkts par
tika vadāti arī pasažieri, kas jau
vēl vienas dzelzceļa pieturas izveidošanu
tolaik tika uztverta kā iespēja
– pie autobusu rūpnīcas «Amo Plant», kur
papildus nopelnīt.
koncentrējas vairāki ražošanas uzņēmumi
un strādā vairāk nekā 600 cilvēku. «Latvijas
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un dzelzceļa» preses sekretārs Māris Ozols
mākslas muzeja galvenais krājuma glabā- norāda, ka pagaidām gan par šo jautājumu
tājs Aldis Barševskis stāsta, ka doma par konkrētu ziņu nav.
dzelzceļa līnijas izbūvi līdz Jelgavai sākusi
virmot jau 19. gadsimta 50. gados, bet trūcis Staciju projektējis pilsētas
vajadzīgā kapitāla, garantiju un atviegloju- galvenais arhitekts
mu gan būvniecības uzsākšanai, gan tās
Jelgavas stacija (agrāk – Mītava I)
sekmīgai pabeigšanai. Un tikai 1867. gadā uzbūvēta tajā pašā gadā, kad dzelzceļš uz
Rīgā nodibināja Kurzemes muižnieku un Rīgu. 1868. gadā tā bija celta no sarkaniem
Rīgas tirgotāju biedrību, kuras uzdevums ķieģeļiem pēc arhitekta Oto Dīces projekta.
bija dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava būvniecī- Jāpiebilst, ka O.Dīce no 1863. līdz 1872.
ba. Tās ietvaros nodibināja Rīgas–Jelgavas gadam bija Jelgavas pilsētas arhitekts un
dzelzceļa akciju sabiedrību, un pēc 17 mēne- Jelgavā projektējis tādus tālaika objektus
šiem darba – 1968. gada 21. novembrī – tika kā Latviešu draudzes mācītāja māja Pētera
atklāta dzelzceļa līnija, ieskaitot tiltus pār ielā, sinagoga, dzelzceļa stacija.
Lielupi, kas Jelgavu savienoja ar Latvijas
A.Barševskis norāda, ka Pirmajā pasaugalvaspilsētu. Tā bija 41,5 kilometrus gara, les karā, 1915. gadā, staciju stipri sapostīja.
jo tolaik Rīgas stacija atradās šaipus Dau- «Kad atkāpās krievu armija, tā saspridzināgavai, starp Uzvaras bulvāri un Akmeņu ja ūdensvada torni stacijas teritorijā, pašu
ielu. 1873. gadā tagadējā 13. janvāra ielā ēku, telegrāfa vadus un līnijas, kā arī abu
tika atvērta Rīgas–Bolderājas stacija, līdz ar dzelzceļa tiltu pār Lielupi posmus. Vācijas
to Jelgavas–Rīgas līnija tika pagarināta līdz armijas sapieri to visu, ieskaitot tiltus,
Rīgas centram un kļuva 43 kilometrus gara. saremontēja līdz 1917. gada vasarai,» viņš
Tad arī tapa dzelzceļa tilts pār Daugavu.
stāsta, piebilstot, ka Latvijas laikos nekādi
Jāpiebilst, ka 1894. gadā Rīgas–Jelgavas būtiski remonti stacijā nav notikuši.
dzelzceļš kļuva par valsts īpašumu.
Šobrīd «dienas kārtībā» ir vērienīgs
projekts par satiksmes termināļa izveidi
No oglēm līdz elektrībai
Jelgavā, ko realizēs pašvaldība sadarbībā ar
Dzelzceļa muzeja speciālists Toms Alt- «Latvijas dzelzceļu». Tas paredz autoostas
bergs stāsta, ka pirmos vilcienus Latvijā pārcelšanu pie stacijas, plaša stāvlaukuma
vilka tvaika lokomotīves, kas tika kurinā- izbūvi un dzelzceļa infrastruktūras uzlatas ar oglēm. Toreiz vilciena personāla ko- bošanu, tostarp peronu paaugstināšanu,
mandā ietilpa lokomotīves vadītājs, viņa zemākas grīdas vilcienu iegādi un rezultātā
palīgs, kurinātājs,
– pasažieru ērtāku
konduktors, bukšu Dzelzceļa līnija Jelgava–Rīga
iekāpšanu vilcienā.
ir viena no pirmajām Latvijā, tāpēc arī
eļļotājs, bet tagad ar
Jelgava ir vienīgā vieta ārpus Rīgas, kur
vilciena vadību galā atrodas Dzelzceļa muzeja ekspozīcija. Tā Var braukt arī otrā
tiek viens divi mašī- atrodas Stacijas ielā 3 (tālrunis 63096494) virzienā
nisti. Laikā no 1950. un ir atvērta no trešdienas līdz sestdienai.
Būtisks pavērsiens
līdz 1980. gadam no- Muzejā ir apskatāmi dažādi ar dzelzceļu Jelgavas dzelzceļa
tika pāreja no tvaika saistīti eksponāti, bet sevišķa uzmanība vēsturē bija līnijas izvilces uz elektrovilci pievērsta dzelzceļa darbinieku ikdienai būvēšana uz Liepāju
20. gadsimta 20. – 30. gados un Jelgavas – darbi tika uzsākti
un dīzeļvilci.
Šobrīd Latvijā dzelzceļa mezgla vēsturei.
1873. gadā, un sāelektrovilcienus izkotnēji sliedes «gāja»
manto tikai piepilsētas pasažieru pār- caur Mažeiķiem. Tādu līniju, kāda tā ir
vadājumos. Dīzeļvilce nodrošina visus šodien, izbūvēja krietni vēlāk – 20. gadsimta
kravas un daļu pasažieru pārvadājumus, 20. gados: vilcienu līnija Liepāja–Glūda tika
izmantojot gan dīzeļvilcienus (vietējie atklāta 1927. gada 8. oktobrī. Jāpiebilst,
pārvadājumi), gan pasažieru vilcienus ka 19. – 20. gadsimtu mijā tika izbūvēta
ar lokomotīves vilci (starptautiskie pār- arī dzelzceļa līnija no Jelgavas uz Tukumu
vadājumi).
un Krustpili. 20. gadsimta 30. gados caur
Jelgavu kursēja arī starptautiskā dzelzceļa
No 4 līdz 13
satiksme, piemēram, uz Vāciju (Prūsiju).
Šodien dzelzceļa maršrutā JelgaŠobrīd pasažieru vilcieni no Jelgavas
va–Rīga ir 13 pieturas: Jelgava, Cukur- kursē uz Rīgu un Liepāju, vēl ir līnija uz
fabrika, Ozolnieki, Cena, Dalbe, Olaine, Ventspili, bet uz Lietuvu caur Jelgavu
Jaunolaine, Baloži, Tīraine, Biznesa vilcieni vairs nekursē.
augstskola «Turība», Atgāzene, TorņaJelgavas stacija visā tās pastāvēšanas
kalns, Rīga. Tad, kad dzelzceļa līniju vēsturē ir bijis stratēģiski ļoti svarīgs transJelgavas stacijas ēka 20. gadsimta 30. gados

Stacijas depo būvēja vācieši 1934. gadā.

Tāds izskatījās gaisa tilts
pagājušā gadsimta 30. gados.

Tvaika lokomotīve un tās personāls
Jelgavas depo 20. gadsimta 30. gados.

porta punkts un savu nozīmi nav zaudējis
arī šobrīd. «Latvijas dzelzceļa» pārstāvis
M.Ozols norāda, ka pērn gandrīz puse
visu Latvijas dzelzceļa kravu tika vestas
caur Jelgavu: uz Ventspili ap 40 procenti,
uz Liepāju – apmēram 7 procenti. 2012.
gadā kopējais pa dzelzceļu pārvadāto kravu
apjoms bijis 60,6 miljoni tonnu. Savukārt,
runājot par pasažieru pārvadājumiem, pērn
pasažieru apgrozījums Jelgavas stacijā bija
1,52 miljoni. Tas nozīmē, ka vidēji dienā
caur staciju «izgājis» 4151 cilvēks.

stošus latu. Ir zināms,
ka 1977. gadā tilta
dzelzs laidumu nomainīja pret dzelzsbetona
konstrukcijām. Jāpiebilst, ka brīnumainā
kārtā Otrajā pasaules
karā gaisa tilts netika
nopostīts, kaut gan tilts
pār Lielupi un vairākas
stacijas ansambļa būves stipri cieta.
Tagad tiltu apsaimBūvē otru dzelzceļa tiltu pār Lielupi 1917. gadā.
Valsts valstī
nieko pašvaldības iestāŠobrīd «Latvijas dzelzceļa» galvenā kom- de «Pilsētsaimniecība»,
petence ir pārvadājumu nodrošināšana un un nupat Lietuvas šosejas rekonstrukcijas
Avīžu «izgriezumi» par dzelzceļu
dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, bet projekta laikā veikti tā remontdarbi.
Dzelzceļa muzeja darbinieks T.Altbergs
• «Atvieglojumi ķieģeļu pārvadāšanā. Saskaņā ar Dzelzceļu
norāda: agrāk dzelzceļa pilnvaras bija Bijusi arī Aleksandra un Hitlera iela
virsvaldes rīkojumu lauksaimniecības, būvniecības veicināšanai
daudz plašākas un tas pat ticis dēvēts par
Kā norāda A.Barševskis, interesanta ir
par pazeminātu maksu uz pagastu valžu protokolu pamata
valsti valstī. «Kādreiz dzelzceļam bija sava arī ielu nosaukumu maiņa stacijas apkārt iesniegto mūra ķieģeļu pārvadājumiem, ja veduma maksu aprēķina
iekšējā policija, VDK nodaļa, ēdināšanas nē. Viņš stāsta, ka, piemēram, tagadējais ne mazāk kā par 15 tonnām, apm. pilna vagona krava, dzelzceļiem
uzņēmumu, pārtikas un rūpniecības vei- Zemgales prospekts un Akadēmijas iela jāpiemēro preču tarifa 21. klase.» («Zemgales balss», 1936)
kalu un aptieku tīkls, kā arī sava neatka- agrāk bija Aleksandra prospekts un to rotārīga komunikācijas sistēma,» viņš stāsta. ja moderni un grezni mūra nami, bet 1941. • «Ekskursija uz Siguldu. Kas gribētu braukt ar maksas biļetēm
Grāmatā «Dzelzceļi Latvijā» minēts, ka gadā, kad ielas pārdēvēja vācu okupācijas – var iegādāties svētdienas turpu un atpakaļ brauciena biļeti, kas
Jelgavas stacija bija 78 metrus gara un vara, tas tika nosaukts par Ā.Hitlera ielu. no Jelgavas līdz Siguldai izmaksā Ls 4,40. Ar šīm svētdienas biļetēm
18 metrus plata ēka. Stacijas ansamblī Tagadējo Stacijas ielu 19. gadsimtā sauca katrs pieaudzis var vest līdzi bez maksas vienu (savu) bērnu līdz
ietilpa arī tvaika lokomotīvju šķūnis (depo), par Strēlnieku ielu, bet vēlāk pārdēvēja 12 gadus vecu. Svētdienas biļetes derīgas braukšanai no plkst.12
vagonu šķūnis, preču šķūnis, svaru būda, par Stacijas ielu – šis nosaukums palika arī sestdienā līdz 12 pirmdienā.» («Zemgales Balss», 1936)
preču rampa, ūdenstornis, pārmijnieka padomju laikā.
• «Jelgavas stacijā pasažieriem nepaskaidrojot, cikos pienāk un
būda, malkas šķūnis un dzīvojamā ēka. InSenajos laikrakstos figurē arī Zemgales atiet vilcieni un kur jāpārsēžas. Sūdzas J.Dzenis, kas braucis no
teresanti, ka pirmajā depo, kas tika uzcelts iela – 1936. gadā laikrakstā «Jaunākās Zi- Ventspils uz Daugavpili. Fakts rāda, ka kulturālajā padomijā vilcienu
Jelgavā, ietilpa vien četras lokomotīves. Par ņas» teikts, ka paredzēts asfaltēt ielu un sta- sarakstu nav. Un ja arī tie būtu, vilcieni pēc tiem neatiet nedz arī
kādreizējo vērienīgumu vēl joprojām liecina cijas laukumu no Zemgales prospekta līdz pienāk.» («Laiks», 1953)
plašās dzelzceļam piederošās teritorijas un Zemgales ielai un ierīkot skaistus puķu
• «Vācu karaspēka priekšnieks Jelgavas stacijā lūdz paziņot, ka
būves.
laukumus un alejas.
pasažieru pārvadāšana patlaban tiek ierobežota un vilcieni neies
Spriežot pēc publikācijām presē, kādpēc noteikta saraksta. Liela daļa pasažieru braukā bez kādas
reizējai dzelzceļa policijai bija visai plašs
Foto: no Dzelzceļa muzeja un vajadzības. Atļaus braukt pasažieriem, kuriem jākārto mantošanas
darba lauks un risināmo jautājumu loks.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures lietas, jāmeklē piederīgie, jābrauc uz viņu agrākām dzīves vietām
Līdz 2009. gadam eksistēja atsevišķa
un mākslas muzeja arhīva vai jānogādā viņu grūti slimie piederīgie, par ko pie biļešu kasēm
Valsts policijas Dzelzceļa policijas nodaļa,
būs katrā gadījumā jāuzrāda šim nolūkam no iestādēm izdota
bet tagad kārtību stacijā uzrauga un neliPasažieru plūsma
apliecība.» («Nacionālā Zemgale», 1941)
kumības novērš Valsts policijas attiecīgais
Jelgavas stacijā
iecirknis, kura pārraudzības teritorijā
• «Smaga vilciena katastrofa šodien īsi pēc pl. 10 r. notikusi starp
ietilpst stacija.
Gads
Iekāpuši
Izkāpuši
Pasažieru
Jelgavas un Cukurfabrikas staciju. No Jelgavas uz Rīgu pl. 10 r.

Tilts piederēja dzelzceļam

Jāpiebilst, ka viaduktu pār sliedēm jeb
gaisa tiltu arī būvēja kā dzelzceļa infrastruktūras objektu. Tas celts no 1926.
līdz 1928. gadam un sākotnēji atgādināja
dzelzceļa tiltus – ar metāla konstrukcijām
lokiem. Tiltu būvēja AS «Stars», tas bija
70,3 metrus garš un izmaksāja 242,5 tūk-

			
2013.
632 847
592 091
2012.
794 436
724 745
2011.
757 441
721 980
2010.
683 328
696 257
2009.
698 563
594 544
2008.
958 180
994 132

apgrozījums
1 224 938
1 519 181
1 479 421
1 379 585
1 293 107
1 952 311

Avots: «Pasažieru vilciens»

atgājis vilciens Nr.12, kas braucis no Liepājas līdz Jelgavai bez
pieturas. No Liepājas vilciens izbraucis pl. 6 rītā un Jelgavā ieradies
noteiktā laikā. Tālākā ceļā, aiz Jelgavas stacijas vēl nenoskaidrotu
iemeslu dēļ no sliedēm pēkšņi izlēca bagāžas un viens 3. klases
pasažieru vagons, kurā braukuši vairāki pasažieri. Katastrofas
brīdī pasažieri notriekti no saviem sēdekļiem un daži arī ievainoti.
Katastrofā nogalinātas divas personas un divas smagi ievainotas.
Domājams, ka nelaime notikusi nepareizi noliktas vai bojātas
pārmijas dēļ.» («Jaunākās Ziņas», 1937)

Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris

Eiropā – piektais

Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centra bokseris Artjoms Haņevičs Eiropas
čempionātā
junioriem izcīnījis 5. vietu.
Pirmajā cīņā
viņš ar 2:1
pieveica bokseri no Velsas, bet otrajā
ar 1:2 piekāpās Francijas bokserim.
Artjoms startēja svara kategorijā līdz
75 kilogramiem. Čempionātā kopumā
piedalījās 187 sportisti no 27 valstīm.
Jāatgādina, ka septembrī pasaules
čempionātā A.Haņevičs arī izcīnīja
5. vietu.

Labākais spēlētājs

Par «SMScredit.lv» futbola Virslīgas
čempionāta noslēdzošo spēļu – oktobra/
novembra – labāko spēlētāju žurnālistu
balsojumā kļuvis FK «Jelgava» vārtsargs
Kaspars Ikstens. Viņš palīdzēja komandai
turpināt septembrī aizsākto bezzaudējuma spēļu sēriju un pēdējās piecās spēlēs
kapitulēja vien
divas reizes,
bet trīs mačus
noslēdza sausā. Jāatgādina, ka FK «Jelgava» sezonas
noslēguma
pasākums
notiks 23. novembrī.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Gatavi labot rekordus

Sporta pasākumi

23. novembrī pulksten 11 Jelgavas Sporta hallē notiks Jelgavas
atklātais čempionāts un 20.
Latvijas kausa posms svaru
stieņa spiešanā guļus bez
ekipējuma. Kluba «Apolons» vadītājs Edmunds
Jansons norāda – vairāki
Latvijas atlēti jau izteikušies,
ka ir gatavi Jelgavā labot
valsts rekordus. Jāpiebilst, ka,
gatavojoties šīm sacensībām,
«apoloni» Rīgas atklātajā
čempionātā un Latvijas kausā
spēka trīscīņā izcīnījuši sudraba
– Zane Krūmiņa (attēlā) – un
bronzas – Oskars Dombrovskis – medaļu.

 21. novembrī pulksten 19 – basketbols: BK «Jelgava» – «BA Turība» (ZOC).
 22. novembrī pulksten 11 – netradicionālo stafešu sacensības (Sporta hallē).
 23. novembrī – Jelgavas čempionāts
karatē-do J.K.A. (LLU sporta namā).
 23. novembrī pulksten 11 – Latvijas
čempionāts ratiņbasketbolā (ZOC).
 26. un 28. novembrī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 43. spartakiāde basketbolā
(Sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 14 – basketbols: BK «Jelgava 2» – «Gulbenes buki»/
BJSS (Sporta hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Veidos Fizioterapijas kabinetu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu pilsētas sportistu veselību un palīdzētu
viņiem pēc traumām ātrāk
atgriezties ierindā, Sporta
servisa centrs nolēmis izveidot Fizioterapijas kabinetu.
Tas atradīsies Mātera ielas
Sporta hallē.
«Sportisti traumas gūst daudz un
bieži. Šādā gadījumā viņi vai nu apmeklē medicīnas iestādes, kur fizioterapija
ir maksas pakalpojums, vai ārstē tās
mājās paši, jo tā ir lētāk. Līdz ar to
atveseļošanās laiks ir ilgāks. Tāpēc, lai
uzlabotu sportistu vispārējo veselības
stāvokli, nolēmām izveidot Fizioterapijas kabinetu,» ieceri atklāj Sporta
servisa centra direktors Juris Kaminskis. Viņš skaidro, ka kabinetā sportisti
varēs ārstēt mikrotraumas, apmeklēt
to rehabilitācijas periodā pēc sastiepumiem un lūzumiem, bet tāpat būtisks
šī kabineta speciālista uzdevums būs
koriģēt bērnu nepareizu stāju.
Fizioterapijas kabinetā uz pusslodzi
strādās fizioterapeite Liene Brička,
kura pieņem arī Jelgavas slimnīcā.
«Pamatuzdevums būs ar dažādu fizioterapijas metožu – vingrošanas, masāžas, elektroterapijas, magnētterapijas,
dažādu procedūru – palīdzību ārstēt
sportistus un ātrāk atjaunot viņu
organisma funkcijas, mazināt sāpes,
saspringumu,» skaidro ārste. Runājot
par stājas koriģēšanu, tas tiks darīts
tiem sportistiem, kuri būs saņēmuši

nosūtījumu no Medicīnas kabineta
sporta ārstiem. Fizioterapeite norāda,
ka tas vairāk būs konsultatīvs darbs
ar jauniešiem un viņu vecākiem, lai
viņi paši mājās var vingrot, bet pēc
tam atrādīt, kā veicas. Jāpiebilst, ka
stājas deformācija ir viena no biežāk
konstatētajām problēmām Medicīnas
kabinetā.
Šonedēļ noslēdzās iepirkums par
Fizioterapijas kabinetam nepieciešamā
aprīkojuma piegādi, un J.Kaminskis lēš,
ka tas tiks aprīkots vēl šogad. Plānots,
ka kabineta pakalpojumus bez maksas
varēs izmantot Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta skolu audzēkņi, pilsētā
esošo sporta klubu pārstāvji un profesionālo komandu sportisti – kopumā
ap 2500 cilvēku. Savukārt par maksu
pakalpojumi būs pieejami ikvienam
interesentam. «Viena no problēmām ir
arī tā, ka pilsētā esošie fizioterapijas kabineti strādā apmēram līdz pulksten 16,
un daudzi tos nevar paspēt apmeklēt.
Tāpēc plānojam, ka šis kabinets strādās
arī vakaros un tajā ikviens par maksu
varēs izmantot pakalpojumus,» stāsta
Sporta servisa centra direktors.
Jāpiebilst, ka pagājušā gada sākumā
ar Sporta servisa centra atbalstu tika
atvērts Sporta medicīnas kabinets
Zemgales Olimpiskajā centrā. Medicīnas kabineta pamatuzdevums ir veikt
regulārās sportistu pārbaudes, laikus
konstatējot, ja kādam veselības stāvoklis nav atbilstošs, lai nodarbotos ar
sportu. Sportistiem obligātā veselības
pārbaude jāveic reizi gadā, bet atkarībā
no sporta veida tās var būt arī biežāk.

Paldies par sasniegumiem!

Piedāvā darbu
Frizētava «Lotuss» piedāvā darbu
frizierei(-im) un manikīra meistarei(-am).
Tālrunis 26419163.
Salonā «Laila» piedāvā darbavietas frizieriem(-ēm), kosmētiķim(-ei), masierim(-ei).
Tālrunis 29459039.
Šūšanas ateljē «Elīna» piedāvā darbu
drēbniecei(-kam). Darba laiks –
no pulksten 9 līdz 15 Uzvaras ielā 15,
Jelgavā. Tālrunis 29597544.

Meklē darbu
Grāmatveža, lietveža, reģistratora,
asistenta darbu nelielā birojā, praksē
vai mājās. Var būt nepilna slodze.
Tālrunis 26594867.
Celtnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Vīrietis meklē darbu, var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.
Vīrietis – jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Krāšņu mūrnieks, mūrēju kamīnus, plītis,
krāsnis, pirts krāsnis, siltummūrus.
Tālrunis 28893830.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.

Izīrē
Garāžu centrā. T.29740457

Pārdod
Ļoti lēti mēbeles, aizkaru stangas.
T.63023280
2istabu dzīvokli skaistā vietā Valgundē,
tuvu Jelgavai. T.27816868
Pēckara oškoka skapi, pūra lādīti.
T.27068357
Mazlietotas un jaunas veļas mašīnas,
ledusskapjus, saldētavas, elektroplītis,
datorus, monitorus, LCD-LED un parastos
televizorus. Lēti ar garantiju. Kredīts.
Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.
Ozola briketes. T.29907466
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.

Liene Brička par fizioterapeiti strādā jau 13 gadus. Viņas pirmā saskarsme ar Piegāde. Tel.28828288
sportistiem bija vēl tad, kad pastāvēja basketbola klubs «Zemgale». Tagad Pērk
viņa Fizioterapijas kabinetā, kas, kā plānots, darbu sāks līdz gada beigām, Lietotu automātisko veļas mašīnu.
aprūpēs ap 2500 Jelgavas sportistu.
Foto: Ivars Veiliņš T.25654400

TEMATISKS TŪRISMA VAKARS

Pusmāju vai dzīvokli ar malkas apkuri.
T.63023280.

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
29.novembrī, pl.18:00

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Vakara viesi - Latvijas jaunatklāšanas raidījuma „TE!” vadītāji
Marta Selecka un Gustavs Terzens, raidījuma producents – Uģis Olte

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pērku par labu samaksu apaļas un ovālas
dzintara krelles, arī lielus dzintara gabalus.
T.25246619.

Dažādi

Viesi dalīsies iespaidos par
kampaņas „Atklāj Latviju no
jauna” ideju un norisi, kā arī
raidījuma „TE!” filmēšanas
aizkulisēm un interesantiem
atgadījumiem raidījuma
tapšanas laikā.

Lūdzam pieteikties garāžu īpašnieku
kooperatīva «Miezīte» 4. līnijā 15a,
Jelgavā, biedrus līdz 30.12.2013. savu
īpašumtiesību sakārtošanai. GĪK «Miezīte».
T.28321319, e-pasts gikmiezite@inbox.lv

Ieejas maksa:
3,00 Ls/4,26 EUR pieaugušajiem,
2.00 Ls/2.84 EUR skolēniem
Ieejas maksā iekļauts Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
skatu laukuma apmeklējums.

Juridiskais birojs ADEMIDE – dažādi līgumi;
pārstāvība tiesās; uzņēmumu reģistrācija,
likvidācija; www.ademide.lv, Raiņa 14.
T.29179847
Pieteikšanās un informācija:
Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, Akadēmijas iela 1, Jelgava, tel.63005447, tic@tornis.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome uzsāk kultūras pasākumu projektu
pieņemšanu 2014. gadam
1. Konkursa mērķi:
1.1. veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu
pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības iesaistīšanu
kultūras dzīvē;
1.2. apzināt un saglabāt kultūras mantojumu;
1.3. atbalstīt jaunrades procesus.

Jelgavas domē sveikti seši sportisti par panākumiem oktobrī. Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis Deniss Komars (trenere Astra Ozoliņa) izcīnīja
1. vietu 58. starptautiskajās peldēšanas sacensībās Rostokā; kluba «Shinri» karatists Mareks Stepiņš (treneris Aleksejs Bistrovs) ieguva 3. vietu SKDUN pasaules
karatē čempionātā «Gichin Funakoshi Shotokan», kas norisinājās Serbijā; kluba
«Barons» kanoists Gatis Pranks un Jelgavas BJSS smaiļotājs Marks Ozolinkevičs
(abiem trenere Lelde Laure) tika pie uzvarām Latvijas un Baltijas čempionātā
smaiļošanā un kanoe airēšanā; BJSS audzēkne Milēna Rinkeviča (treneris Kims
Usačevs) uzvarēja Latvijas meistarsacīkstēs džudo U-14 vecuma grupā; Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra pārstāvis Leonīds Gamajumovs (treneris Aleksandrs
Knohs) izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā boksā jauniešiem. Foto: Ivars Veiliņš
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2. Konkursa projektu iesniedzēji un iesniegšana:
2.1. projektu konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska
persona, iesniedzot ne vairāk kā 1 projektu;
2.2. projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapu var
saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» (JPPI
«Kultūra») birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv;
2.3. projekts jāiesniedz līdz 2013. gada 27. decembra
plkst.12 JPPI «Kultūra» birojā personīgi vai jānosūta pa pastu
(zīmogs datēts ne vēlāk kā 2013. gada 28. decembris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», 2014.
gada kultūras pasākumu projektu konkursam, K.Barona iela 6,
Jelgava, LV-3001. Kontaktpersona: Renāte Čulkstēna, tālrunis
63023461, 25900004; e-pasts kultura@kultura.jelgava.lv.
3. Projekta noformējums un saturs:
3.1. projekti iesniedzami vienā eksemplārā latviešu valodā uz
A4 formāta lapām. Tekstiem, kas nav latviešu valodā, jāpievieno klāt tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma);
3.2. projektā jāietver:
3.2.1. pieteikuma veidlapa,

3.2.2. projekta apraksts,
3.2.3. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem,
3.2.4. informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko
plānots sasniegt,
3.2.5. projekta kopējā tāme un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi
jānorāda Kultūras padomei (KP) prasītā summa, kā arī citi
iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, projektam
jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija
par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un
tā apmēru,
3.2.6. projekta vadītāja CV,
3.2.7. KP var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju
par projektu.
4. KP neatbalsta:
4.1. projektus, kas netiek iesniegti projektu konkursam
noteiktajā termiņā;
4.2. projektus, kas jau realizēti līdz projektu konkursa no
slēgumam;
4.3. projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši
līdzšinējās saistības ar KP;
4.4. projektus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām.
5. KP prioritāte
Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuri paredz:
5.1. veidot Jelgavu kā Zemgales novada kultūras centru;
5.2. piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem.

Uzstāda jaunus dzinējus Mtz-05, Mb-1 un
Mf-70 motoblokiem. Tālr.22434304
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
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.

Aizsaulē aizgājuši
LEONTĪNE ZUZIJA (1919. g.)
ALFONS KOLS (1927. g.)
ZOJA GREBENŠČIKOVA (1943. g.)
ANDREJS KIRJUŠINS (1973. g.)
LOLLIJA OZOLIŅA (1930. g.)
RŪDOLFS PĒTERSONS (1934. g.)
LIGITA OZOLIŅA (1968. g.).
Izvadīšana 21.11. plkst.11 Baložu kapsētā.
JŪLIJA VALDAIĶE (1916. g.).
Izvadīšana 21.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
ZIGURDS MĪĻAIS (1944. g.).
Izvadīšana 23.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ARTŪRS SMILGA (1931. g.).
Izvadīšana 23.11. plkst.15 Baložu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

Pirmdiena, 25. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1722.sērija.
9.25 «Kruīzs septītajās debesīs. Džērsija». Melodrāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.55 «Ielas garumā».*
12.25 «Melu laboratorija».*
13.25 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40  «Koristi». Muzikāla drāma.
15.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1722.sērija.
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
16.55 «Brīnumskapja skola».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 32.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene 2». Seriāls. 7.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Ielas garumā».*
2.15 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.25 «Province».*
3.51 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
4.03 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
4.15 «Sekotāji».*
5.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Līme». Animācijas filma.

6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 71.sērija

7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».
5.posma apskats.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 7.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 10.sērija.
19.45 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 8.sērija.*
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija.
0.40 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
2.30  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
3.30 «“SeMS” piedāvā... “Kaiser Chiefs”».*
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».
5.posma apskats.*

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 65.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 160.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 161.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 14.sērija.
22.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «LNT ziņu “Top 10”».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 160. un 161.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.10 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 180.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 15.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 53.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 8.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.

12.05 «Televeikala skatlogs».

12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 138. un 139.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 16.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 99. un 100.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 701. un 702.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 33.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 702.sērija.

21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 271.sērija.
23.00 JAUNA SEZONA! «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 53.sērija.
2.05 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 99. un 100.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 180.sērija.
3.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 2.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1723.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 32.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30  «Nekurzeme». Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1723.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 33.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».
1.00  «Mana ģimene 2». Seriāls. 8.sērija.
1.35 «Četras istabas».*
2.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.45 «Uz vienas stīgas».*
4.25 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». Dokumentāla filma.
5.16 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Mazulis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 72.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 7.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Meksikas posms». 9.03.2013.*
15.05 «Sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45 «Rūpēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 11.sērija.
0.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
1.50 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
2.20 «Olimpieša portrets».*
2.35 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Meksikas posms».*
4.30 «Sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 65.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Angļu vīns». Vācijas melodrāma.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 14.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 8.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 66.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 162.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS! «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 1.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Mia un miljonārs».
Vācijas komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 53.sērija.
1.35 «Galileo».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 162.sērija.
2.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 1.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 51.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 3.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 54.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.

tv programma
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 140. un 141.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 17.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 101. un 102.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 702. un 703.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 34.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 703.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
23.35 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 140.sērija.
0.40 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 54.sērija.
1.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 101. un 102.sērija.
2.35 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 51.sērija.
3.20 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 3.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

Trešdiena, 27. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1724.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 33.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.35 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1724.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 34.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 9.sērija.
1.05 «Četras istabas».*
1.50 «Pasaules telpa».*
2.20 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.27 «Province».*
3.55 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
4.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Parlaments». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 73.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Neptunas”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 9.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga” – “Kalev Cramo”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 5.sērija
22.45 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
23.00 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.00 «Ātruma cilts».
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 107.sērija.
1.20 «Rūpēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
2.15 «Imanta – Babīte».*
3.05  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 10.sērija.
3.35 «Gribas drusku pablēņoties. Koncerts». Studija “Dauka”.
4.30 «SeMS. Laboratorija».*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 66.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mia un miljonārs». Vācijas komēdija. 2010.g.
11.55 «Dzintara dziesmas».
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 9.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene».
Austrālijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 67.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 3.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 2». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 56.sērija.
1.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2. un 3.sērija.
3.10 «Degpunktā».

Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 52.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 4.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 55.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 2011.g. 21.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 142. un 143.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 18.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 103. un 104.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 703. un 704.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 35.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 704.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 14.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 4.sērija.
0.30 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 55. un 56.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 103. un 104.sērija.
3.10 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 52.sērija.
3.50 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 4.sērija.
4.30 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1725.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 34.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (Ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1725.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 35.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 2». Misija “Kebabs” Turcijā.
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 9.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 2». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.43 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Kad stārķis palidojis garām». 4.sērija.
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Piemineklis».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 74.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 9.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
12.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 1.sērija
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“VEF Rīga” – “Kalev Cramo”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “MVD”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.00 «Uz meža takas».
23.30 «Lidojuma plāns».
0.00 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
0.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
1.50 «Uguns pavēlnieks».
Izglītojoša TV spēle par drošību.*
2.45 «SeMS. Laboratorija».*
3.15 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“VEF Rīga” – “Kalev Cramo”.*
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 67.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska komēdija.
11.55 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 10.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 68.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 5.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».

20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
22.15 «Mulenrūža». ASV un Austrālijas muzikāla drāma.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Galileo».
1.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 4. un 5.sērija.
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 53.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 5.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 56.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 14.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 144. un 145.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 51.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 19.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 105. un 106.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 704. un 705.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 36.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 705.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «Raganas laiks». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
24.00 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 144. un 145.sērija.
2.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 105. un 106.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 53.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 5.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 29. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 35.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 8.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.seriāls.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.30  JAUNUMS! «Suņu dzīves noslēpumi». Dok.filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00  «Midsomeras slepkavības 15». seriāls. 4.sērija (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». seriāls. 4.sērija (ar subt.).
0.10  «Valdība 3». Seriāls. 9.sērija.
1.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.13 «Labāki laiki». Seriāls. 8.sērija.
3.15 «Province».*
3.43 «Latviešu mūzikas dārzs». Koncerts Likteņdārza atbalstam.*
5.00 «Karosta». Dokumentāla filma.
5.17 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Putnu būris». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 75.sērija
7.35 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 9.posms.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 11.sērija.
19.40 «Lielais cirks 9». 5.daļa.
20.35 «Sporta studijas speciālizlaidums».
21.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV
23.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
23.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
0.25 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
1.30 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
1.45 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
2.30 «SeMS. Laboratorija».*
3.00  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 11.sērija.
3.25 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
3.55 «Olimpieša portrets».*
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».
9.posma apskats.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 68.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mulenrūža». ASV un Austrālijas muzikāla drāma.
12.30 «Galileo».
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 11.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2013. gada 21. novembris
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 69.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.45 «Dāvana vientuļai sievietei». Detektīvkomēdija.
23.15 «Largo Vinčs. Apdraudētā impērija». Piedzīvojumu filma.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Galileo».
2.05 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 6.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
4.10 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 54.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 6.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 57.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 12.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 146. un 147.sērija.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 20.sērija.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 107. un 108.sērija.
15.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 15. – 17.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija.
23.35 «Vēlēšanas». ASV komēdija.
1.40 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 57.sērija.
2.35 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 54.sērija.
3.20 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 6.sērija.
4.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 146.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Lietainā diena». Animācijas filma.
7.51 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni karā». Dānijas ģimenes filma.
12.25 «Es un skola».
12.55 «Spēlmaņu nakts».*
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.05  «Suņu dzīves noslēpumi». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Kinotēka».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Saulainas dienas mūsu bērniem!» Labdarības akcija
23.30 «Nakts ziņas».
23.45  «Labāka dzīve». ASV drāma. 2011.g.
1.30 «Sekotāji».*
2.30 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».*
4.35 «Baltica 2012”». Dižkoncerts.*

23.05 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.00 «Melu laboratorija».*
1.55 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
2.25 «“The Verve” koncerts».
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Uz meža takas».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 69.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 7.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 3.sērija.
12.35 «Īstvika». ASV seriāls. 9.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 13.sērija.
14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Netīrais bizness». Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 4.sērija.
23.50 «Astronauta sieva». ASV fantastikas trilleris. 1999.g.
1.40 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska komēdija.
3.15 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.35 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 55.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.20 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.30 «Kinomānija 5».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.55 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija.
17.00 «Ledus princese». ASV un Kanādas komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Nabaga bagātā meitene». ASV komēdija.

«Vārds uzņēmējiem»
Datorsalonam remontdarbnīcai
«LPComputer» mainīts darba laiks

SIA «L-NETT» datorsalonam remontdarbnīcai
«LPComputer», kas atrodas
Jelgavā, Dobeles ielā 48 (2. stāvā), mainīts darba laiks.
Turpmāk strādāsim darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.30,
bet sestdienas un svētdienas – brīvdienas.
Tālrunis 27012213, e-pasts info@lpcomputer.lv;
www.lpcomputer.lv.

TV programma
23.10 «Cīņa ar ēnu 2». Krievijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
2.00 «Ledus princese». ASV un Kanādas komēdija. 2005.g.
3.35 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 55.sērija.
4.20 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 7.sērija.

Svētdiena, 1. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Ielas garumā».*
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi» Anim.seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 2». Misija “Kebabs” Turcijā.*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kinotēka».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kruīzs septītajās debesīs. Sicīlija». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Nekurzeme» (ar subt.). Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.23 Sporta ziņas. 23.25 Laika ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 4.sērija.
1.20 «Melu laboratorija».*
2.20 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 5.sērija.
3.05 «“De facto”».*
3.40 «Province».*
4.08 «Karosta». Dokumentāla filma.
4.25  «Labāka dzīve». ASV drāma. 2011.g.

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 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnij oktjabrj”.*
15.10  «Stārķa lidojums». Dokumentāla filma.
16.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
16.40  «Noslēpumainā meitene». ASV romantiska komēdija.
18.15 «Lielais cirks 9». 5.daļa.
19.15 «Alpīnists Reinholds Mesners». Dokumentāla filma.
21.15 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 12.sērija.
22.05  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 6.sērija.
23.15 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
23.45 «Sporta balva “Laureus 2013”» (ar subt.).
1.40  «Stārķa lidojums». Dokumentāla filma.
2.35 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
2.50 «“SeMS” ceļo».*
3.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnij oktjabrj”.*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 8.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Nākamie atriebēji: Rītdienas varoņi».Animācijas filma.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
11.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 1.sērija.
14.10 «Mentālists 5». ASV seriāls. 1.sērija.
15.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
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16.05 «Latvijas mājas tortes 2013».
17.15 «Trakie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.05 «Elektriskajā miglā». ASV un Francijas krimināltrilleris.
2.10 «Nākamie atriebēji: Rītdienas varoņi».
Animācijas filma.
3.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.40 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 56.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.15 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dzelzs vīrs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
22.30 «Ērgļa acs». ASV trilleris. 2008.g.
0.55 «Raganas laiks». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
2.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
3.25 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 56.sērija.
4.05 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Savējie». Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā darbu atkritumu
šķirošanas stacijā «Brakšķi»
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā,

Lūgums atsaukties

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Ainas Drupas
(dzimusi 1933. gada 8. jūlijā, mirusi 2013.
gada 2. oktobrī) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Ainas
Drupas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Ainas Drupas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Jelgavas pilsētas dome aicina Leona Dveļa
(dzimis 1956. gada 5. oktobrī, miris 2013.
gada 6. oktobrī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Leona Dveļa īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja
minētajā termiņā Leona Dveļa piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

šķirošanas līnijas vadītāja
vietniekam(-cei)
ar tehnisko izglītību un
augstu atbildības izjūtu.

Pieteikties SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» Personāldaļā, 2. stāvā,
Dobeles šosejā 34, aizpildot pieteikuma
anketu, vai sūtīt CV pa e-pastu personals@komunalie.lv. Tālrunis 29357119.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam
brīvdienu grupām.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

LTV7
6.05 «Savējie». Seriāls. 2. un 3.sērija.
7.05 «SeMS. Laboratorija».*
7.35 «Sporta studija».*
8.10 «Komercdarbība šodien. 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».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1. un 2.brauciens divniekiem.
12.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.*
13.00 «Ātruma cilts».*
13.30 «Lidojuma plāns».*
14.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.35  «Noslēpumainā meitene». ASV romantiska komēdija.
16.10  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnij oktjabrj”.
19.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
20.00  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
20.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
21.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
22.05 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
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Zīda un stikla apgleznošanas kurss JMS –
piektdienās no plkst.17 līdz 20.

Zīda un stikla apgleznošanas kurss domāts jebkuram
interesentam (arī bez priekšzināšanām).
Praktiskas nodarbības, kurās varēs apgūt zīda un stikla apgleznošanas tehnikas, kā arī kompozīcijas un krāsu teorijas pamatus.
Pedagoģe – gleznotāja Ludmila Grīnberga.
Vietu skaits – ierobežots. Dalības maksa – 30 Ls/mēnesī (43 EUR).
Pieteikšanās – pa e-pastu ludmila_g@inbox.lv; tālrunis 29638369.
Nodarbības sāksies novembrī.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas
grupās ar vecāku līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

SIA «KULK» piedāvā darbu
TĀMĒTĀJAM(-I)
Prasības:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne
ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju
(ūdensvads, kanalizācija) objektu tāmēšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un
komandas darbu, pieņemt lēmumus un
uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru
(«Word», «Excel»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• karjeras izaugsmes iespējas;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv vai iesniegt
personīgi SIA «KULK» Dobeles šosejā 34,
Jelgavā, LV-3007. Tālrunis 63007719.

METINĀTĀJAM(-AI)

ar atbilstošu darba pieredzi
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv, faksu 63048959 vai iesniegt
personīgi SIA «KULK» Personāldaļā,
2. stāvā, Jelgavā, Dobeles šosejā 34.
Interesēties pa tālrunis 29113470.
Viesnīcā «Jelgava»

ADMINISTRATORAM(-EI)

Darbs ērti savienojams ar studijām
dienas nodaļā!
Prasības pretendentiem –
obligātas angļu un krievu valodas
zināšanas, vācu valodas zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
Pieteikties Lielajā ielā 6, viesnīcas «Jelgava»
administrācijā, vai sūtīt CV ar amata norādi
pa e-pastu personals@kulk.lv.
Interesēties pa tālruni 63023349, 29145961.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/54

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR.13-38 «GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2007. GADA 25. JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.142 «DENACIONALIZĒTĀS VAI LIKUMĪGAJAM ĪPAŠNIEKAM
ATDOTĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS ATBRĪVOŠANAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 26.1 panta pirmo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.142 «Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam
atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra lēmumu Nr.2/15)
grozījumu un aizstāt 3.1. apakšpunktā skaitli un lata apzīmējumu «Ls 20 000» ar skaitli un vārdu «28 457,44 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/46

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.13-30 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA
22. MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-10 «ĒKU NUMERĀCIJAS UN IELU
NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu un
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr.12-10 «Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas
kārtība Jelgavas pilsētā» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 22. marta lēmumu Nr.4/1) 19. punktā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus «divdesmit latiem» ar skaitli un vārdu «28,46 euro»;
1.2. aizstāt vārdus «simts latiem» ar skaitli un vārdu «142,29 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.12-10 «Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība
Jelgavas pilsētā» noteiktos administratīvos sodus latos.
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Pasākumi pilsētā
 22. novembrī pulksten 20 – Vladimirs Deordijevs (klavieres, vokāls). Deju vakars
populārās mūzikas pavadījumā. Ieeja – bez maksas (bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 23. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra un Kuldīgas kustību teātra «Purple
line» muzikāla izrāde «Ceļojums uz turieni». Režisore K.A.Tompsone. Biļešu cena – Ls 1;
0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 23. novembrī pulksten 17 – koncerts «Rudens danči». Piedalās: TDA «Ačkups»,
«Diždancis», «Kalve», «Svīta», jauniešu deju kolektīvi «Ūsiņš», «Pūpolītis». Biļešu cena
– Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n Lielajā zālē).
 23. novembrī pulksten 20 – Romans Testelecs (vokāls, klavieres). Populāra mūzika
un dejas. Ieeja – bez maksas (bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 24. novembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Zīverts «Minhauzena precības». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56; 2,85)
(k/n Lielajā zālē).
 26. novembrī pulksten 12 – Daugavpils teātra viesizrāde bērniem «Trīs sivēntiņi».
Režisors M.Korsiets. Lomās: K.Veinšteina, I.Ivulāne-Mežale, E.Viļumovs, M.Korsiets,
R.Gailums. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56; 2,85) (k/n Lielajā zālē).
 26. novembrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde V.Sigarevs «Ekstrasensa
cīņa». Režisors I.Lūsis. Lomās: J.Jarāns, K.Veinšteina, R.Gailums. Smieklīga izrāde par jūsu
kaimiņiem. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (€ 8,54; 7,11; 5,69) (k/n Lielajā zālē).
 27. novembrī pulksten 18 – Ebreju kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Hanuka» (Jelgavas Amatu vidusskolas aktu zālē Elektrības ielā 8).
 28. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n Lielajā zālē).
 28. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Atklāj Latviju no jauna!».
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 19 – Māra Slokas un grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts
«Man pieder tas, ko sauc par laimi». Koncertu vada G.Skrastiņš. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(€ 8,54; 7,11; 5,69) (k/n Lielajā zālē).
 29. novembrī pulksten 20 – Paulis Kožurovs un Antra Leite (vokāls, ģitāra) – džezs
un populārā mūzika. Ieeja – bez maksas (bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 30. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība: adventes vainaga veidošana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – Ls 3,50 (€ 4,98) (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.

Muzejam nodod Jelgavas pirmā
mēra Vesmaņa personisko spiedogu
 Ligita Vaita

Jelgavas pirmā oficiāli vēlētā
pilsētas galvas Fridriha Vesmaņa ģimene Jelgavas muzejam
uzdāvinājusi pilsētas galvas personisko spiedogu. Tas ir ne tikai
vērtīga laikmeta liecība, bet
arī piederējis Jelgavas vēsturē
nozīmīgai personībai, tāpēc jau
pirms valsts svētkiem spiedogs
papildināja muzeja krājumu
un nu ir apskatāms muzeja
pastāvīgajā ekspozīcijā «Jelgava
– Zemgales pērle».
Ieva Marga Markausa Vesmaņu ģimenē
ir ieprecējusies, taču jau vairākus gadus
cieši sadarbojas ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju un kopā ar
citiem ģimenes locekļiem palīdz saglabāt
vēstures liecības par Jelgavai tik nozīmīgo
personību. «F.Vesmaņa audžudēla meita
mums ziņoja, ka atrastas divas vērtīgas
lietas – viņa personiskais spiedogs ar iniciāļiem, kā arī viņa dzīvesbiedres Bertas
piezīmju grāmatiņa, kas rakstīta
1940. gadā,» stāsta I.M.Markausa.
Spiedogu ģimene atstājusi muzeja
īpašumā, savukārt piezīmes tiks
ieskenētas dokumentu arhīvam, taču
pati piezīmju grāmatiņa paliks ģimenei.
«F.Vesmaņa kundzes Bertas piezīmēs
atspoguļots viens – 1940. – gads, un tas
zīmīgs ar F.Vesmaņa 65 gadu jubileju. Tā
tika svinēta plaši, ar vairākiem desmitiem
viesu. Tāpat aprakstīta ģimenes izvākšanās
no dzīvesvietas Mežaparkā uz īres dzīvokli
Kapseļu ielā,» stāsta I.M.Markausa.
Muzeja direktores vietniece Marija

Kaupere domā, ka spiedogs varētu būt
izmantots ap 20. gadsimta divdesmitajiem
gadiem. To rotā F.Vesmaņa iniciāļi FV, un,
visticamāk, viņš to izmantojis advokāta
privātpraksē un apstiprinot ar savu parakstu dažādus personiskos dokumentus.
Spiedoga nospiedums veidots, izmantojot
zīmoglaku.
Dāvātajam spiedogam ir īpaša vērtība
– tā ir ne tikai konkrēta laikmeta liecība, bet
arī saistīta ar ievērojamu personību, vērtē
muzejā. Tam jau izraudzīta vieta muzeja
pastāvīgajā ekspozīcijā «Jelgava – Zemgales
pērle», kur kopā ar pirmo Valsts prezidentu
portretiem saglabāti arī ordeņi, Latvijas
pirmās brīvvalsts laika sadzīves priekšmeti
un citas relikvijas.
Jāatgādina, ka tieši ģimenes saglabātie
vēsturiskie dokumenti ļāva sadarbībā ar
Jelgavas muzeju šopavasar izdot mūsu
pilsētas pirmajam demokrātiski vēlētajam pilsētas galvam F.Vesmanim veltīto
grāmatu «Klausieties pagātnes soļos».
Grāmata atspoguļo Vesmaņu dzimtas
gaitas teju 250 gadu garumā, sniedzot arī
vērtīgas laikmeta liecības. To pēc paša
F.Vesmaņa sarakstītās dzimtas hronikas sastādījusi viņa dzimtas pārstāve
I.M.Markausa.
Kaut arī pats F.Vesmanis dzimis
un audzis netālajā Rundāles pagastā,
saistība ar Jelgavu viņam bijusi liela
– šeit viņš dzīvojis un strādājis par
advokātu 20 gadus, turklāt 1920.
gadā viņš kļuva par pirmo demokrātiski vēlēto Jelgavas pilsētas
galvu. Tāpat F.Vesmanis 1922. gadā
ievēlēts par pirmo Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju, bet pēc darba Saeimā
strādājis arī par diplomātu Anglijā.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase
no Vesmaņu ģimenes saņēma dāvinājumu muzejam – pirmā Jelgavas mēra
personisko spiedogu.
Foto: Ivars Veiliņš
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Bisenieka fonds rīko
biznesa ideju konkursu
Novērtējot Jāņa
Bisenieka ieguldījumu mūsu pilsētas un visas valsts
tautsaimniecības
attīstībā, pirms
kara tagadējā
Svētes iela bija nodēvēta J.Bisenieka
vārdā, savukārt
LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātē viņa
vārdā ir nosaukta
auditorija. Iespējams, tieši šajā
auditorijā zinības
apgūs arī jaunieši,
kuri, startējot Jāņa
Bisenieka fonda
organizētajā biznesa ideju konkursā
skolēniem, nolems
kļūt par J.Bisenieka
darba un ideju
Foto: Ivars Veiliņš turpinātājiem.
 Sintija Čepanone

arī iesniegto ideju vērtēšana pēc atšķirīgiem vērtēšanas kritērijiem noritēs
Nākamgad tiks atzīmēta
trijās vecuma grupās: 5. – 7.; 8. – 9. un
mūsu novadnieka, agrono10. – 12. klase. Jāpiebilst, ka biznesa
ma, uzņēmēja, sabiedriskā
ideju konkursā var startēt kā individarbinieka un mecenāta
duāli, tā arī grupā, kurā apvienojušies
Jāņa Bisenieka 150. jubileja.
ne vairāk kā trīs skolēni. Konkursa
Novērtējot viņa ieguldījumu
laureāti iegūs naudas balvas, taču pie
tautsaimniecībā, Jāņa Biseveicināšanas balvām tiks arī citu labāko
nieka fonds nācis klajā ar
biznesa ideju autori.
vairākām iniciatīvām, lai ne
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
tikai popularizētu J.Bisenieka
noteikts līdz 2014. gada 28. martam.
devumu sabiedrībai, bet arī
Ar Jāņa Bisenieka fonda organizētā
rosinātu skolēnus kļūt par
biznesa ideju konkursa skolēniem
viņa darba un ideju turpinānolikumu var iepazīties portālā www.
tājiem.
jelgavasvestnesis.lv un www.jelgava.lv,
kā arī nosūtot pieprasījumu pa e-pastu
«Jāņa Bisenieka fonds dibināts 2004. inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv kongadā, un viena no redzamākajām ak- kursa koordinatorei Initai Mazūdrei.
tivitātēm šajā laikā bijusi konkursa
«Jāņa Bisenieka gara mantinieks» Veidos pēctecību
organizēšana skolu jaunatnei, aicinot
Konkurss norisināsies divās kārtās:
atklāt personības, kas savā uzņēmēja pirmajā, izvērtējot visus konkursam
un kulturālajā darbībā mūsdienās tuvi- iesniegtos darbus, tiks izraudzīti desmit
nās izcilajam novadniekam. Izvērtējot labākie katrā klašu grupā, kuri finālā
šī konkursa formātu, paralēli ļoti aktīvi cīnīsies par galveno balvu. Lai piedaesam meklējuši veidus, kā pašos skolē- lītos konkursā, skolēnam jāiesniedz
nos iedzīvināt šo Bisenieka «garu», un pieteikums, biznesa plāns un prototipa
šogad nākam klajā ar jaunu iniciatīvu fotogrāfija, savukārt, iekļūstot finālā,
– organizēt biznesa ideju konkursu sko- savu izveidoto biznesa plānu un protolēniem, sākot jau no 5. klases,» stāsta tipu vajadzēs prezentēt žūrijai.
fonda valdes priekšsēdētājs Voldemārs
Jāņa Bisenieka fonda valdes priekšStrīķis. Viņš norāda, ka Jāņa Bisenieka sēdētājs informē, ka skolēnu veikumu
fonda mērķiem aktīvu atbalstu paudusi vērtēs vietējie uzņēmēji. «Mūsu pilsētas
arī Jelgavas Ražotāju un tirgotāju aso- uzņēmējus varam uzskatīt par Bisenieciāciju (JRTA), un tas jau pavisam citā ka gara mantiniekiem – tieši viņi būs
kvalitātē ļaus attīstīt sadarbību starp tie, kas iepazīsies ar idejām, ko radījuši
pilsētas uzņēmējiem un aktīvākajiem mūsu topošie uzņēmēji, palīdzēs ar
skolēniem, kuri varētu kļūt par savu padomu, iedvesmos viņus spert nākamentoru jeb padomdevēju pieredzes mo soli un, kas zina, varbūt arī radīs
pārņēmējiem.
iespējas atbalstīt savas uzņēmējdarbības uzsākšanai,» tā V.Strīķis, piebilstot,
Skolēni – nākamie darba devēji
ka šādā veidā jauniešos tiks attīstīta
Jelgavas domes priekšsēdētāja viet- biznesa domāšana un nodrošināta sava
niece un Jāņa Bisenieka fonda pār- veida pēctecība, jo, tuvāk iepazīstoties
stāve Rita Vectirāne atklāj, ka jaunais ar vietējiem uzņēmējiem, skolēniem būs
konkursa formāts paredz daudz prag- iespēja uzzināt viņu pieredzi un lūgt
matiskāku pieeju J.Bisenieka darbības padomu sava biznesa uzsākšanai, kas ir
iedzīvināšanā, pirmām kārtām jau būtiski pat tad, ja par uzņēmēju skolēns
pašus bērnus un jauniešus rosinot radīt kļūs tikai pēc vairākiem gadiem.
– vispirms ideju un pēc tam konkrētu
«Tā kā JRTA paudusi atbalstu Jāņa
produktu vai pakalpojumu. «Izstrādājot Bisenieka fonda mērķiem, šis konkurss
biznesa ideju konkursa nolikumu, par būs lieliska iespēja attīstīt mentoringu,
galveno esam izvirzījuši mērķi motivēt skolēniem kļūstot par uzņēmēju piejauniešus sava biznesa veidošanai un redzes pārņēmējiem un ar laiku – par
attīstībai, inovatīva produkta vai pa- darba devējiem sev un citiem,» piebilst
kalpojuma radīšanai, kas tiktu īstenoti R.Vectirāne.
dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā,»
skaidro R.Vectirāne, piebilstot, ka tieši Arī Jelgavā būs Bisenieka
tāpēc tiks vērtētas ne tikai konkursam piemiņas vieta
iesniegtās idejas, kas atspoguļotas
Tā kā 2014. ir J.Bisenieka jubilejas
biznesa plānos, bet arī to praktiski gads, jau pašlaik tiek domāts, kā vēl
izveidotie prototipi.
vairāk izcelt ievērojamā tautsaimnieka
Lai pirmos soļus uzņēmējdarbībā veikumu un popularizēt viņa devumu
mudinātu spert arī jaunāko klašu au- sabiedrībā. «Lai gan J.Bisenieks ir bijis
dzēkņus, konkursā aicināti piedalīties ievērojama personība, diemžēl liela daļa
skolēni, sākot no 5. klases. Līdz ar to sabiedrības viņa nopelnus tā īsti neap-

Jānis Bisenieks (1864 – 1923)

dzimis Zemgalē – Kroņvircavas pagasta
«Viduszīģeļu» saimnieka ģimenē. Viņš
studēja lauksaimniecību un kļuva par diplomētu agronomu. Tieši J.Bisenieks sāka
izdot Lauksaimnieku kalendāru, pēc tam
Lauksaimnieku kabatas kalendārus, nodibināja Jelgavas Lauksaimniecības biedrību.
Pēc viņa ierosinājuma tika organizēta Lauksaimniecības, rūpniecības un amatniecības
izstāde. J.Bisenieks dibinājis arī Jelgavas
Lauksaimniecības skolu – Latvijā pirmo
lauksaimniecības vidējās izglītības mācību
iestādi latviešu valodā, kuras pēctece ir
Saulaines Profesionālā vidusskola. Viņa nopelns ir arī Jelgavā ierīkotā Lauksaimniecības mašīnu un rīku noliktava un aģentūra,
kā arī dzīvības un uguns apdrošināšanas
aģentūra. Pavisam darbojās 17 dažādas
J.Bisenieka rosinātas un vadītas biedrības:
krāšanas un aizdošanas, apdrošināšanas,
kuģniecības, kooperatīvu, riteņbraucēju un
citas. J.Bisenieks bijis arī Jelgavas Latviešu
biedrības priekšsēdētājs.

zinās,» tā V.Strīķis, norādot, ka pirms
kara tagadējā Svētes iela bija nodēvēta
J.Bisenieka vārdā.
Šogad apritēja 90 gadi, kopš J.Bi
senieks aizgājis mūžībā, savukārt
nākamgad būs viņa 150. jubileja, un
Jāņa Bisenieka fonds iecerējis gan
sakopt viņa atdusas vietu Meža kapos
Rīgā, gan arī Jelgavā izveidot viņam
piemiņas zīmi. «J.Bisenieks bija ievērojams uzņēmējs, akcionārs, baņķieris,
un savulaik kolēģi saziedoja ievērojamu
naudas summu, lai izveidotu cienīgu
kapavietu. Viņa jubilejas gadā esam
iecerējuši to atjaunot un sakārtot,
un pašlaik jau esam sākuši sarunas
ar mākslinieku, kurš varētu izveidot
divus J.Bisenieka bareljefus – viens
varētu atrasties Meža kapos Rīgā, bet
otrs – mūsu pilsētā,» stāsta V.Strīķis,
kā iespējamo bareljefa atrašanās vietu
minot biznesa centra «Zemgale» apkārtni. Taču par šo jautājumu vēl lems
fonda valde.
Tāpat arī plānots izdot informatīvu
izdevumu par J.Bisenieka darbību.
Pirms dažiem gadiem vēsturnieks Andris Tomašūns sastādīja grāmatu «Jāņa
Bisenieka fonds, 2004 – 2009», kurā
apkopots plašs vēsturisks materiāls
par ievērojamo latviešu uzņēmēju un
sabiedrisko darbinieku J.Bisenieku, par
Jāņa Bisenieka fonda dibināšanu un
piecu gadu darbību. «Ņemot vērā, ka šīs
grāmatas eksemplāri vairs nav pieejami
izplatīšanai, esam iecerējuši izdot jaunu
grāmatiņu,» tā V.Strīķis.
Jāņa Bisenieka fonds bērnus un
jauniešus aicina uzdrīkstēties, kļūt
par J.Bisenieka darbības turpinātājiem un piedalīties fonda organizētajā
ideju konkursā. V.Strīķis piebilst, ka
konkursa moto ir: «Ja Latvija var, arī
Jelgava var!»

