Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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Pirmajā adventē
iedegsim pilsētas egli

 Ritma Gaidamoviča

uz pasākumu aicina ikvienu pilsētnieku, jo īpaši mazos, lai kopīgi ar
Svētdien, 30. novembrī,
Ziemassvētku vecīti un Jelgavas pilkas ir pirmā advente,
sētas domes priekšsēdētāja vietnieci
pulksten 17 jelgavnieki
Ritu Vectirāni iedegtu pilsētas lielo
Hercoga Jēkaba laukuegli. Par svētku noskaņu un jautru
mā aicināti kopīgi iedegt
atmosfēru gādās Jūrmalas teātra
pilsētas galveno egli.
pasaku tēli un bērnu un jauniešu
Šobrīd vēl norit pēdējie
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš».
egles rotāšanas darbi –
Arī šogad egle Hercoga Jēkaba
tajā tiek iekārtas ieprieklaukumā uzbūvēta no vairāk nekā
šējos gados izmantotās
40 mazākām eglēm: 3,5 – 5,5 metgaismas bumbas, kuras
rus garās eglītes, kas iegādātas
šogad papildinās jau«Latvijas valsts mežu» Līvbērzes
nas sīku spuldzīšu virteiecirknī, izkārtotas īpašā metāla
nes. Tāpat gada nogales
konstrukcijā. Lielā egle uzbūvēta
svētku rotu pakāpeniski
jau pagājušajā nedēļā, bet šonedēļ
iegūst arī pārējā pilsēta
tā tiek rotāta. Šim mērķim tiek
– tilti, ielas, Raiņa parkā
izmantotas gaismas bumbas no
«apmetīsies» polārlāči,
iepriekšējā gada, ko papildinās arī
stacijas apli rotās rūķu
jaunas ar tām saskaņotas sīku spulcepures.
dzīšu virtenes. «Papildus nopirktas
arī dažas mazākas bumbas egles
Pašvaldības iestādes «Kultūra» galotnei, kas papildinās līdzšinējās,
vadītāja vietniece Inta Englande taču pamatā egles rotājumu stils

būs tāds pats kā pērn,» norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas
speciāliste Lolita Kamaldiņa.
Jāpiebilst, ka Ziemassvētku rotu
iegūst arī pārējā pilsēta. Ap Raiņa
parka kokiem ir aplikti gaismas
sieti, izrotāta Raiņa parka egle. Vēl
ar spuldzīšu virtenēm izdekorēti
Lielās ielas koku zari posmā no
Jāņa Čakstes bulvāra līdz Mātera
ielai, bet Hercoga Jēkaba laukuma
skujeņus segs mazu spuldzīšu
tīkli. Jaunu veidolu šogad iegūs
arī Lielupes tilts, kura laternas
rotās jauns dekors – zvaigžņu loks
ar bumbu.
Tāpat «Pilsētsaimniecība» vairākās vietās pilsētā uzstādīs iepriekšējo gadu svētku rotājumus,
piemēram, Raiņa parkā «apmetīsies» polārlāču ģimene, bet stacijas
aplī arī šogad tiks izkārtotas rūķu
cepures. Tāpat ziemai atbilstošus
rotājumus iegūs vairāki pilsētas

Novembra domes sēdē
pieņemti grozījumi pašvaldības saistošajos
noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne norāda, ka
tādējādi paplašināts
personu loks, kam ir
tiesības pretendēt uz
pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā.

R.Vectirāne skaidro, ka grozījumi veikti, gan reaģējot uz izmaiņām valsts likumdošanā, gan arī
pēc pašvaldības iniciatīvas, izvērtējot iepriekšējos gados saņemtos
iesniegumus no privātpersonām
un tajos minētās situācijas, kas
saistītas ar nepieciešamību saņemt
pašvaldības palīdzību dzīvesvietas
nodrošināšanā.
Lai izpildītu likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» noteiktās prasības, izmaiņas ieviestas pašvaldības dzīvokļa
izīrēšanas kārtībā bāreņiem un
no ieslodzījuma vietas atbrīvotām
personām. «Iepriekš bija noteikts,
ka uz pašvaldības dzīvokli var

pieteikties bāreņi, kuri sasnieguši
18 gadu vecumu, sešu mēnešu
laikā pēc pilngadības sasniegšanas,
savukārt šobrīd vecuma slieksnis
paaugstināts līdz 24 gadiem, turklāt
bārenis var izvēlēties – dzīvot pašvaldības piešķirtajā dzīvoklī vai īrēt
mājokli no citas personas, šajā gadījumā saņemot pašvaldības pabalstu
komunālo pakalpojumu segšanai,»
stāsta R.Vectirāne, norādot, ka šī
pabalsta piešķiršanas kārtību un
apjomu plānots apstiprināt nākamā
mēneša domes sēdē.
Tāpat līdz ar grozījumiem likumā atvieglota kārtība, kādā uz
pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā var pretendēt
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Jaunais deputāts Jānis Bacāns
darbosies Finanšu komitejā
 Ligita Vaita

Pagājušajā nedēļā pirmā Jelgavas domes
sēde deputāta amatā
bija uzņēmējam Jānim Bacānam. Kaut
arī viņš tobrīd atradās
komandējumā un domes sēdē nepiedalījās,
uz iesnieguma pamata
viņš ievēlēts pastāvīgās Finanšu komitejas
sastāvā.

las, viņam
jāraksta
iesniegums,
ka no likumā pienākošajiem
domes deputāta pienākumiem
atsakās. Ja šāda iesnieguma nav,
par deputātu viņš tiek iecelts
automātiski,» norāda Jelgavas
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. J.Bacāns deputāta pienākumus pildīt ir piekritis un
izteicis vēlmi darboties Finanšu
komitejā, kuras sastāvā tagad
arī ievēlēts.
Jāatgādina, ka J.Bacāns pārņemt domes deputāta pilnvaras
bija uzaicināms, jo līdzšinējais
domes deputāts Dainis Liepiņš
4. oktobra vēlēšanās tika ievēlēts
Saeimā. Viņš 12. Saeimā ievēlēts
no Latvijas Reģionu apvienības
Zemgales saraksta. Lai strādātu
Saeimā, D.Liepiņam Jelgavas
domes deputāta mandāts bija
jānoliek. Saskaņā ar pašvaldību
vēlēšanu rezultātiem kā nākamais no Reģionu alianses kļūt
par Jelgavas domes deputātu
uzaicināms J.Bacāns – viņš vēlēšanās ieguva 1667 punktus jeb
par 133 balsīm mazāk nekā viņa
partijas biedrs Jelgavas domes
deputāts Saulvedis Šalājevs.

20. novembrī deputāti sēdē
lēma par J.Bacāna ievēlēšanu
Jelgavas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sastāvā.
Lēmums tika izskatīts, pamatojoties uz likumu «Par pašvaldībām» un J.Bacāna 7. novembra
iesniegumu par ievēlēšanu Finanšu komitejas sastāvā.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics
skaidro, ka domei par jauna deputāta iecelšanu jālemj nav – tas
notiek automātiski, vadoties pēc
instrukcijas «Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā», balstoties
uz vēlēšanu rezultātiem. Par nāFoto: Krišjānis Grantiņš kamo deputātu, kam pienākumi
jāuztic, rakstiski informē Vēlēpuķupodi, Driksas ielas puķu šanu komisija. «Ja kandidāts
dobes un dekoratīvie konusi Jāņa pārdomā un strādāt domē nevēČakstes bulvārī.
Gaidot svētkus, Jelgavas pašvaldība arī šogad sarūpējusi ZieKonkursa
massvētku dāvanu – teātra izrādes
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
– vairāk nekā 4000 mazākajiem pilPaldies
145 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piesētniekiem. 8., 9. un 10. decembrī
dalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnepulksten 10, 12 un 14 bērnudārzu
sis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
audzēkņi un mazāko klašu skolēni
saukļu ir publicēti 20. novembra numurā.
varēs noskatīties Ādolfa Alunāna
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publiJelgavas teātra izrādi pēc Mihalcēti 10 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 55 dalībnieki.
kova pasaku lugas motīviem «Trīs
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Gunita Jagunde,
sivēntiņi» latviešu valodā, bet 11.
Inta Levica, Līva Neļķe-Tropiņa, Līga Bartuševica, Maruta Cēsniece.
decembrī pulksten 10, 12 un 14
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
– Ā.Alunāna Jelgavas teātra un
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
teātra studijas «Čaika» (5. vidusskola) izrādi «Trīs sivēntiņi» krievu
valodā. Jāpiebilst, ka uz izrādēm,
Paldies par atbalstu valsts
ko dāvina pašvaldība, gaidīti arī tie
svētku uguņošanai!
piecus un sešus gadus vecie jelgavJelgavas
pilsētā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienieki, kuri neapmeklē bērnudārzu,
nā, 18. novembrī, neatņemama svētku tradīcija ir salūts. Mūsu
bet labprāt vēlas redzēt izrādi.
pilsētā salūts notiek, pateicoties pilsētas uzņēmējiem. Paldies
Bērnu vecāki gan aicināti iepriekš
par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
pieteikties pa tālruni 63084675.

Paplašina iespējas pretendēt uz pašvaldības dzīvokļa īri
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

no ieslodzījuma vietas atbrīvotā
persona. Proti, iepriekš, lai bijušais
ieslodzītais varētu pretendēt uz
pašvaldības dzīvokli, viņam bija jāiesniedz izziņa par trūcīgas personas
statusu. «Savukārt tas nemotivēja
no ieslodzījuma vietas atbrīvotās
personas iesaistīties darba tirgū, jo
pašvaldības palīdzības saņemšanas
viens no nosacījumiem šādā gadījumā bija trūcīgas personas statuss.
Pieņemtie grozījumi paredz, ka
turpmāk šāda izziņa vairs nebūs
nepieciešama – iespējams, tas šādas
personas motivēs uzņemties lielāku
atbildību par savu dzīvi,» pamato
domes priekšsēdētāja vietniece.
Turpinājums 3.lpp.

2014. gada 18. novembra uguņošanu atbalstījuši uzņēmumi
un privātpersonas: SIA «KULK», SIA «Evopipes», SIA «CBS «Igate»», SIA «Fortum Jelgava», SIA «Media Jelgava», SIA «Latakva
Jelgava», SIA «DAKC», SIA «Alejas Projekti», SIA «Edelveiss EG»,
SIA «Zemgales veselības centrs», SIA «3C», SIA «Berling», SIA
«Elektromontāžas serviss», SIA «SOL Latvia», SIA «EKOTHERM»,
SIA «Velis-A», SIA «Jelgavas tipogrāfija», SIA «Mītavas Elektra»,
SIA «Merco Links», SIA «Latvijas piens», SIA «Anvija Pro», SIA
SK «Zemgale», SIA SK «Zemgale V», SIA «NP Jelgavas biznesa
parks», SIA «Kanclers Plus», SIA «Jelgavas Pils aptieka», SIA
«Junoso», SIA «Coffe Grand», SIA «Aparde», SIA «Alvima»,
SIA «Tamberg Corporation», SIA «VT EAST», SIA «Cik-Opt»,
SIA «Urbiks», Sarmīte Tipuka, Arnis Sējāns, Jānis Rakickaitis
un Kristīne Brigmane-Briģe.
Pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija» par pirotehniskiem izstrādājumiem svētku uguņošanai 14.11.2014. – 6430 EUR.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška
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Sabiedriskajām organizācijām
ik gadu tiek piešķirti 400
tūkstoši eiro
 Jānis Kovaļevskis

«Pilsētā kopumā aktīvi
darbojas aptuveni 120
sabiedriskās organizācijas, tostarp sporta klubi, bet kopējais
organizāciju skaits ir
ievērojami lielāks. Daļa
no šīm organizācijām
ir pašpietiekamas un
darbojas patstāvīgi,
bet daļa gaida atbalstu no pašvaldības un
valsts. Skaidrs, ka pašvaldība nevar pilnībā
finansēt visas šo organizāciju vajadzības,
bet kopumā pilsētas
organizācijām ik gadu
tiek sniegts atbalsts
vairāk nekā 400 tūkstošu eiro apmērā,»
norāda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības
un sporta jautājumos
Aigars Rublis.

pilsētā ir ļoti aktīva – to
nodrošina gan pašvaldības
tiešā veidā finansētie pasākumi, gan sabiedrisko
organizāciju aktivitātes
kultūras, sporta un labdarības jomā. Vai šī darbība nav
pārāk sadrumstalota?
Mēs varam būt gandarīti, ka
pilsētā ir tik aktīva pilsoniskā
sabiedrība, kura caur šīm organizācijām un interešu grupām
pauž savu viedokli. Katram
pasākumam ir sava auditorija,
sākot no nacionālajām kultūras
biedrībām un beidzot ar sporta
klubiem. Līdz ar to iedzīvotājiem ir plašākas izvēles iespējas.
Diktēt noteikumus, kādus pasākumus un aktivitātes cilvēkiem
izvēlēties, nebūtu pareizi, tas ir
pretrunā ar izpratni par demokrātiskām vērtībām, tādēļ iespēju robežās cenšamies atbalstīt
visas sabiedriskās iniciatīvas,
kuras uzrunā plašāku cilvēku
loku vai sabiedriski būtiskas
interešu grupas.

Kā vērtējat to, ka pēdējo
gadu laikā ir ievērojami
audzis sabiedrisko organizāciju skaits – vai te nevaram
vilkt paralēles ar politiskajām partijām?
Zināmā mērā – jā, jo daudzām
organizācijām mērķi ir identiski, un to, kādēļ šie cilvēki
nevarētu darboties kopā, nesaprotu. Reizēm daudz ko tāpat kā
politikā diktē līderu ambīcijas.
Piemēram, Jelgavā darbojas
trīs strēlnieku biedrības. Ir arī
citi piemēri, kur organizācijām
būtu vērts pārdomāt, vai savus
mērķus nebūs vieglāk sasniegt
apvienojoties. Labs piemērs
šajā ziņā ir paaudžu dienas
centrs «Sadraudzība», kurā uz
Jelgavas Pensionāru biedrības
bāzes ir izveidots interešu klubs,
nodrošinot pilsētas senioriem
iespējas saturīgi pavadīt brīvo
laiku, iesaistoties savām intereKādu atbalstu pašvaldība sēm atbilstošās nodarbēs.
sniedz pilsētas sabiedriskajām organizācijām?
Varbūt ir vēl kādi pozitīvie
Maldīgs ir priekšstats, ka vie- piemēri?
nīgais atbalsts nevalstiskajam
To ir samērā daudz. Vienmēr
sektoram ir Sabiedrisko orga- ar lielām cerībām uzlūkojam
nizāciju atbalsta fonds, kurā ik jauniešu iesniegtos projektus,
gadu dažādiem projektiem un un viena no labākajām pēdējā
aktivitātēm tiek sadalīti ap 40 laika iniciatīvām ir kultūras
tūkstoši eiro, jo atbalsts tiek un mākslas centra «Nātre»
sniegts arī sporta organizācijām, piedāvātais cikls «Cepums ar
baznīcu draudzēm, pašdarbības slavenību», kurā uz sarunu
kolektīviem, Sabiedrības integ- tiek aicināti sabiedrībā popurācijas pārvaldes realizētajām lāri cilvēki. Jaunieši tiekas ar
programmām un daudzām ci- aktieriem, mūziķiem un citiem
tām aktivitātēm. Kopumā šī radošo profesiju pārstāvjiem.
summa pārsniedz 400 tūkstošus Šādas tikšanās bieži vien aizstāj
eiro. Tas ir tiešs ieguldījums pil- vairākas karjeras izvēles nodarsētas sabiedriskajā dzīvē.
bības, jo jaunieši ir motivēti tās
apmeklēt.
Ņemot vērā notikumu kalendāru, sabiedriskā dzīve
Vislielākās diskusijas paSarunā priekšsēdētāja vietnieks akcentē nevalstisko organizāciju lomu pilsētas sabiedriskajā dzīvē, vienlaikus uzsverot,
ka arī pašām organizācijām
jākļūst aktīvākām un jāmeklē
papildu resursi. «Lai to paveiktu, spēki noteikti ir jāapvieno,
jo šobrīd teju katrs nevalstiskā
sektora līderis ap sevi pulcē
domubiedrus un uzsver savu
veikumu, bet pietrūkst dialoga
starp organizācijām un kopīgu
mērķu uzstādījuma. Jelgavas
750 gadu jubileja, kura tiks
svinēta nākamgad, savā ziņā
varētu būt šāds kopsaucējs,
jo tā ir iespēja izdarīt kaut ko
paliekošu, turklāt nedrīkstam
aizmirst, ka daudz ko varam
paveikt arī bez naudas – ne velti
ik gadu godinām brīvprātīgos,
kuri nesavtīgi paveic milzīgu
darbu,» spriež A.Rublis.

«Pašvaldības Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda konkursu sludinām divas reizes gadā, un,
pēc pēdējo trīs gadu datiem, katrā kārtā saņemam vidēji 55 pieteikumus. Līdz ar to matemātiski
katram projektam sanāk ap 360 eiro, bet atbalstu nesaņem visi, tādēļ labākajiem projektiem
ir iespēja pretendēt arī uz lielāku finansējumu,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības un sporta jautājumos Aigars Rublis.
Foto: Krišjānis Grantiņš
rasti ir par nevalstisko organizāciju atbalsta fondu,
kurā ir gadu tiek lemts par
aptuveni 40 tūkstošu eiro
izlietojumu. Cik organizāciju pretendē uz šo finansējumu?
Konkursu sludinām divas
reizes gadā, un, pēc pēdējo trīs
gadu datiem, katrā kārtā saņemam vidēji 55 pieteikumus.
Līdz ar to matemātiski katram
projektam sanāk ap 360 eiro, bet
atbalstu nesaņem visi. Mums ir
kritēriji, pēc kuriem vērtējam
iesniegtos projektus, tādēļ ir
iespēja savas idejas realizācijai
saņemt arī lielāku summu.
Konkursa nolikums paredz, ka
ir iespēja saņemt arī līdzfinansējumu Eiropas struktūrfondu
projektiem. Pašvaldības konkursā var startēt visas pilsētas
sabiedriskās organizācijas, tādēļ
konkurence ir liela. Tomēr tā
nav vienīgā iespēja piesaistīt
finansējumu, turklāt katrai organizācijai jāplāno sava darbība
ilgtermiņā, un paļauties tikai uz
veiksmi pašvaldības konkursā
nebūtu tālredzīgi. Jāņem vērā
arī tas, ka šī fonda mērķis nav
atbalstīt liela mēroga projektus,
bet gan stimulēt kopējo sabiedrisko organizāciju aktivitāti.
Vai nav tā, ka būtībā pilsētā dominē biedru labuma
organizācijas, jo pārsvarā
iesaistīto cilvēku loks pasākumos nemaz nav tik
plašs?
Visus nevar vērtēt pēc vienas
mērauklas, jo organizācijas ir
ļoti atšķirīgas. Virkne organizāciju aizstāv nozīmīgu sabiedrības grupu intereses, piemē-

ram, invalīdu organizācijas vai
nacionālās kultūras biedrības
visiem saprotamu iemeslu dēļ,
organizējot savus pasākumus,
primāri domā par saviem biedriem, bet tajā pašā laikā uzrunā
arī plašāku sabiedrības loku.
Tādēļ ne vienmēr iesaistīto
cilvēku skaits ir būtiskākais
kritērijs atbalsta saņemšanai.
Cilvēkiem ir svarīgi apzināties,
ka viņi ir vietējās sabiedrības
daļa – kādam pietiek aiziet uz
sporta spēli un sajust šo vienotību, bet kāds sevi vēlas izpaust,
pulcējot ap sevi domubiedrus un
veidojot organizāciju.
Šogad pirmo reizi tika
pasniegtas izglītības kvalitātes balvas. Kā vērtējat šo
iniciatīvu, un vai kaut ko
līdzīgu nevajadzētu ieviest
arī citās jomās, lai stimulētu
tiekšanos uz izcilību?
Izglītības joma ir pilsētas
prioritāte, un ik gadu izglītībai
tiek atvēlēta aptuveni puse no
visiem pilsētas līdzekļiem. Tas
ir visa pamatā, jo mūsu lielākais
resurss ir cilvēki – labi izglītoti
cilvēki –, tādēļ akcentu esam
likuši uz izglītības kvalitātes
paaugstināšanu. Šī iemesla dēļ
tika ieviesta «Zelta grauda» balva, kura tiek pasniegta skolām,
kurām bijuši labākie sasniegumi aizvadītajā gadā. Savukārt
citās jomās mums jau ir savas
tradīcijas. Ik gadu tiek pasniegti
pilsētas augstākie apbalvojumi,
notiek sporta laureātu un brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi.

izglītības infrastruktūras
sakārtošanā?
Prioritāte ir Valsts ģimnāzijas
ēka, kurai nākamgad tiks veikti
projektēšanas darbi, bet būvniecība varētu sākties 2016. gadā.
Kopumā ēkas rekonstrukcijā un
stadiona sakārtošanā plānots investēt apmēram piecus miljonus
eiro, līdz ar to nepieciešamības
gadījumā varēsim palielināt
arī skolēnu skaitu no 650 līdz
800. Tāpat turpināsies darbi
arī pie Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijas. Projekta otrajā
kārtā, kuru varētu uzsākt 2016.
gadā, plānots izbūvēt sporta
zāli un skolas stadionu, kurš
varētu atrasties 4. sākumskolas
teritorijā. Turpmāk šo stadionu
varētu izmantot abas izglītības
iestādes, kā arī futbola klubs
«Jelgava», jo Latvijas Futbola
federācija piedāvājusi iesaistīties projektā, nodrošinot mīkstā
seguma uzstādīšanu. Savukārt
siltināšanas darbi plānoti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
un pirmsskolas izglītības iestādē
«Sprīdītis».

Pēdējā domes sēdē tika
pieņemts lēmums par teritorijas Pilssalas ielā 5 pārņemšanu no LLU. Kādam
mērķim tā tiks izmantota?
Pilssalas ielā ir iecere veidot
ūdens sporta veidu centru, tādēļ
blakus līdzšinējai airēšanas bāzes teritorijai bija nepieciešama
papildu platība. Ņemot vērā, ka
LLU funkciju nodrošināšanai šī
teritorija vairs nebija nepieciešama, pieņēmām šo piedāvājumu. Nākamgad tiks izstrādāts
Kā nākamajos gados plā- šī sporta centra teritorijas atnots turpināt investīcijas tīstības projekts.

Pilsētnieks vērtē

Vai pilsētā jūtat
sabiedrisko
organizāciju aktivitāti?
Daiga, studente:
– Par to neesmu interesējusies, tāpēc
nevaru spriest
par organizāciju aktivitāti. Turklāt Jelgavā esmu
ienācēja un nedzīvoju šeit pārāk ilgi
– varbūt tāpēc to neesmu pamanījusi. Taču zinu, ka Jelgavā ir diezgan
daudz tautas deju kolektīvu, pati
apsveru iespēju kādam no tiem
pievienoties. Un ir vairāki teātri – Studentu, Ādolfa Alunāna un Jelgavas
Jaunais teātris.
Inga, mājsaimniece:
– Internetā
esmu pamanījusi, ka diezgan
bieži dažādus
pasākumus
rīko Jelgavas Māmiņu klubs. Līdz
šim gan nav bijis neviens man saistošs piedāvājums. Tāpat ir lasīts, ka
dažādu tautību biedrības rīko savas
kultūras dienas un «Silvā» piedāvā šo
tautu nacionālos ēdienus. Vairāk gan
neko neesmu piefiksējusi.
Zanda, skolniece:
– Nejūtu gan.
Man jau šķiet,
ka šīs organizācijas lielākoties apvieno
noteiktu cilvēku loku, līdz ar to viņi
arī zina par šīm aktivitātēm, īpaši neiesaistot cilvēkus no malas. Pieļauju,
ka Jelgavā ir daudz sabiedrisko organizāciju, taču, ja godīgi, ikdienā par
tām neko nedzirdu. Ja jau tās rīkotu
dažādus pasākumus un reklamētos,
būtu arī aktivitāte.
Dmitrijs, skolnieks:
– Es pats darbojos Jauniešu
klubā, un man
šķiet, ka pēdējā
laikā tieši jauniešu organizācijas pilsētā ir kļuvušas
aktīvākas un rīko dažādus pasākumus – Skolēnu padome, Jauniešu
centrs, «Jaunie līderi». Tāpat mēs
paši no Jauniešu kluba, organizējot
pasākumus, esam sadarbojušies
ar dažādām citām biedrībām. Lai
gan, manuprāt, biedrības ir diezgan
kūtras sevis reklamēšanā, tāpēc arī
aktivitāte nav tik jūtama.
Valentīns,
pensionārs:
– Neesmu tam
pievērsis uzmanību. Pašam arī
nekad nav bijusi doma iesaistīties kādā biedrībā. Lai gan mums
pilsētā sports ir diezgan populārs
– sava futbola, basketbola komanda,
arī hokeju spēlē. Ja tās var pieskaitīt
pie sabiedriskajām organizācijām,
tad par tām dzirdu diezgan bieži.
Protams, pilsētā notiek arī dažādi
kultūras pasākumi, bet tam, kurš tos
organizē, nepievēršu uzmanību.
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Paplašina iespējas pretendēt
uz pašvaldības dzīvokļa īri
No 1.lpp.

Savukārt atsevišķi grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11-21 «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība» veikti pēc
pašvaldības iniciatīvas, izvērtējot
saņemtajos iedzīvotāju iesniegumos norādītās situācijas, paredzot
palielināt to personu loku, kas var
pretendēt uz šādu pašvaldības atbalstu, īpaši akcentējot ģimenes ar
bērniem. Viena no izmaiņām vērsta
uz ģimenēm, kuras paņēmušas
hipotekāro kredītu vienīgā mājokļa
iegādei, taču ekonomiskās situācijas
dēļ nevar izpildīt saistības, līdz ar to
mājoklis tiek atsavināts. «Agrāk uz
pašvaldības palīdzību šādā gadījumā varēja pretendēt ģimene, kurā
ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni un
aizņēmums nepārsniedz 28 457,44
eiro, savukārt turpmāk aizņēmuma
summa drīkstēs būt līdz 40 000
eiro, turklāt uz pašvaldības dzīvokli
varēs pretendēt ģimene, kurā ir
vismaz viens nepilngadīgs bērns,»
skaidro R.Vectirāne.
Ģimenēm ar bērniem, kuras
dzīvo no pašvaldības īrētā mājoklī,
saistošie noteikumi paredz arī iespēju pretendēt uz plašāku dzīvokli vai
ar augstāku labiekārtojuma līmeni.
Proti, iepriekš saistošie noteikumi
neparedzēja iespēju uzlabot dzīves
apstākļus situācijās, kad ģimene
dzīvo no pašvaldības īrētā mājoklī
– īrēto dzīvokli varēja apmainīt
tikai pret mazāku vai ar zemāku
labiekārtojuma līmeni. Grozījumi
saistošajos noteikumos paredz
iespēju pretendēt uz esošā īrētā
mājokļa apmaiņu uz dzīvokli ar
lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni ar nosacījumu,
ka pašvaldības dzīvokli ģimene īrē
ne mazāk kā gadu un pēdējā gada
laikā nav bijis parāda par īri un

komunālajiem pakalpojumiem, kā
arī nav parādu par iepriekš īrētiem
pašvaldības dzīvokļiem.
Būtiski, ka saskaņā ar grozījumiem atviegloti kritēriji personām,
kas var pretendēt uz pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā: iepriekš, lai persona tiktu
iekļauta dzīvokļu reģistrā, līdztekus
citiem nosacījumiem piecus gadus
bez pārtraukuma cilvēkam bija
jābūt deklarētam Jelgavas pilsētā.
Savukārt veiktie grozījumi paredz
iespējamo deklarētās dzīvesvietas
Jelgavā pārtraukumu līdz četriem
mēnešiem. «Tādējādi arī tās personas, kurām kaut kādu iemeslu dēļ
pēdējos piecus gadus uz laiku līdz
četriem mēnešiem nebija deklarētās
dzīvesvietas, varēs pretendēt uz pašvaldības palīdzību,» rezumē domes
priekšsēdētāja vietniece.
Tiesa, turpmāk daudz stingrāk
tiks izvērtēta pašvaldības dzīvokļa
nepieciešamība – ja agrāk persona,
kura trīs reizes bija atteikusies no
pašvaldības piedāvātās dzīvojamās
platības, dzīvokļu reģistrā tika
pārreģistrēta ar pēdējo kārtas numuru, tad turpmāk, ja personai ir
bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk
kā trim dažādu dzīvošanai derīgu
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem
un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai
arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi
uz saņemtajiem piedāvājumiem, no
reģistra tiks izslēgta.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi
«Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.11-21 «Jelgavas
pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība»» spēkā stāsies
mēneša laikā pēc Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
saskaņojuma.

Divus mēnešus bibliotēkās –
Aizmāršīgo lasītāju dienas
 Ligita Vaita

No 1. decembra līdz
31. janvārim pilsētas
publiskajās bibliotēkās
norisināsies Aizmāršīgo
lasītāju dienas, kad izdevumus varēs nodot,
nemaksājot kavējuma
naudu.
Aizmāršīgo lasītāju dienas notiks Zinātniskajā bibliotēkā un tās
filiālēs – bērnu bibliotēkā «Zinītis»,
Miezītes bibliotēkā un bibliotēkā
«Pārlielupe». Tā kā bibliotēkās ieviests pakalpojums nodot grāmatas
jebkurā filiālē, kur lasītājam ir ērtāk, tas pats attiecas uz Aizmāršīgo
lasītāju dienām – nodot kavējumus
varēs jebkurā no filiālēm.
Zinātniskās bibliotēkas maksas
abonementa grāmatām nomas
maksa 3 centi dienā paliek spēkā.
Papildu informācija pieejama pa
tālruni 63046587 vai e-pastu abo@
jzb.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka ik gadu noteiktu
laiku bibliotēkas aicina nodot
grāmatas, nemaksājot kavējuma

naudu, lai tā atgūtu iespieddarbus,
kas pie lasītājiem «aizkavējušies».
Kavējuma maksa par laikā nenodotiem iespieddarbiem Jelgavas
publiskajās bibliotēkās ir simboliska
– viens cents par katru kavēto dienu, taču šogad nepilnu 11 mēnešu
laikā bibliotēkās par kavējumiem
iekasēti gandrīz 450 eiro, bet lielākā summa, ko šogad kāds lasītājs
samaksājis par laikus nenodotu
iespieddarbu, ir ap 12 eiro. «Tomēr
vēlos uzsvērt, ka galvenais nav iekasēt kavējuma naudu, bet gan atgūt
grāmatu, jo parasti pie aizmāršīgajiem lasītājiem ir arī citu lasītāju
pieprasītas grāmatas, piemēram,
skolu ieteicamā literatūra, nozaru
literatūra,» norāda Zinātniskās
bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča,
piebilstot, ka publisko bibliotēku
īpatnība ir tā, ka viena nosaukuma
grāmatas tiek iepirktas nelielā skaitā, lai lasītājiem piedāvātu iespējami
plašāku grāmatu izvēli.
Iepriekšējās Aizmāršīgo lasītāju
dienās divu mēnešu laikā parādus
nokārtoja 627 lasītāji, atdodot 1389
laikā nenodotus iespieddarbus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Satiksmei atvērs
Zemgales prospektu

2. decembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) notiks 4. Zemgales reģiona amatnieku
un mājražotāju kontaktbirža, kurā piedalīties aicināti
kā amatnieki un mājražotāji ar saviem izstrādājumiem,
tā ikviens interesents, kas vēlas iegādāties pašu rokām
izgatavotas lietas. Dalībnieki aicināti pieteikties līdz 29.
novembrim.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
stāsta, ka pasākumā aicināti piedalīties gan amatnieki, rokdarbnieki,

mājražotāji, līdzi ņemot savus
darbus un ražojumus, gan izejmateriālu tirgotāji un piegādātāji amatniekiem un mājražotājiem, gan

Īsi
 Privātmāju iedzīvotāji bez maksas
var saņemt smilti, ko ziemas sezonā
izmantot ietvju kaisīšanai, informē
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem privāto māju iedzīvotāji
ir atbildīgi par to īpašumam piegulošo
ietvju uzturēšanu kārtībā un tīrību. Lai
to nodrošinātu, «Pilsētsaimniecība»
bez maksas piedāvā smilti (aptuveni 25
kilogramu iepakojumu) ietvju kaisīšanai.
Pieteikties smilts maisījuma piegādei var
pa bezmaksas tālruni 8787 vai e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv, norādot vārdu, uzvārdu, adresi
un telefona numuru.
 «Pasažieru vilciens» informē, ka
1. un 4. decembrī tiks mainīti vairāku
maršruta Rīga–Jelgava–Rīga vakara
vilcienu kustības saraksti – izmaiņas noteiktas saistībā ar sliežu ceļu remontdarbiem Olaines stacijā. Sīkāka informācija
atrodama mājas lapā www.pv.lv.
 SIA «Jelgavas autobusu parks» apkopojis šoferu darba rādītājus pagājušajā mēnesī.

Šīs nedēļas beigās satiksmei plānots atvērt Zemgales prospekta posmu no dzelzceļa stacijas. Līdz ar to
mainīsies arī pilsētas sabiedriskā transporta maršruti, jo autobusi atsāks kursēt pa Zemgales prospektu.
Autovadītāji aicināti ievērot ceļa zīmes.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja pienākumu izpildītājs Māris Mielavs norāda, ka Zemgales prospektā vēl tiek veikti pēdējie darbi, tostarp ceļa zīmju izvietošana, lai šo ielas posmu varētu atvērt
satiksmei. Plānots, ka satiksme pa šo posmu tiks atjaunota no piektdienas.
Mainīsies arī autobusu maršruti – autobusi atsāks kursēt pa Zemgales prospektu virzienā no dzelzceļa
stacijas uz Lielo ielu saskaņā ar katra maršruta plānu. Autobusu pietura būs pie dzelzceļa stacijas. Pagaidu autobusa pietura «Jāņa iela» Pasta un Sudrabu Edžus ielas stūrī tiks slēgta, jo autobusi pa Pasta ielu
virzienā uz Lielo ielu vairs nekursēs. Savukārt virzienā uz dzelzceļa staciju autobusu kustība joprojām tiks
organizēta pa Pasta, Zirgu un Mātera ielu.
Jāpiebilst, ka pavasarī šajā ielas posmā vēl tiks uzklāta asfalta virskārta.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Par pilsētas publiskās tualetes
apmeklējumu būs jāmaksā 20 centi
 Sintija Čepanone

Lai segtu reālās pakalpojuma izmaksas, no nākamā gada 1. janvāra par
pilsētas sabiedriskās tualetes apmeklējumu pieaugušajiem būs jāmaksā
20 centi, skolēniem – 10
centi, savukārt pirmsskolas vecuma bērniem un
invalīdiem arī turpmāk
šis pakalpojums būs bez
maksas.
SIA «Zemgales Eko», kas apsaimnieko pilsētas publiskās tualetes, valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis norāda, ka maksa
par tualetes apmeklējumu pilsētā

nav mainīta kopš 2008. gada, kad
saskaņā ar domes lēmumu tā bija
noteikta 10 santīmu apmērā jeb
14 centi, Latvijā ieviešot eiro. «Šo
gadu laikā augušas arī komunālo
pakalpojumu izmaksas, un šobrīd
pašizmaksa viena cilvēka sabiedriskās tualetes apmeklējumam ir
1,46 eiro,» nepieciešamību pārskatīt tualetes apmeklējuma cenu
pamato A.Jankovskis, piebilstot,
ka novembra domes sēdē apstiprinātais jaunais pakalpojuma tarifs
pielīdzināts arī situācijai citās
Latvijas lielajās pilsētās.
Tādējādi no 2015. gada 1. janvāra
maksa par SIA «Zemgales Eko»
apsaimniekošanā esošo sabiedrisko
tualešu lietošanu paaugstināta par
sešiem centiem, vienlaicīgi paredzot

maksas atvieglojumus bērniem līdz
septiņu gadu vecumam un personām ar invaliditāti, kas arī līdz šim
tualeti varēja apmeklēt bez maksas,
un skolēniem, kuri turpmāk varēs
maksāt puscenu jeb 10 centus, savukārt pieaugušajam būs jāmaksā 20
centi, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Jāatgādina, ka SIA «Zemgales
Eko» apsaimniekošanā atrodas
piecas pilsētas publiskās tualetes
– Raiņa parkā, Ozolskvērā, skvērā
aiz pilsētas kultūras nama, pie
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
autostāvlaukuma un pilsētas autoostas teritorijā.
Līdz 2014. gada 31. decembrim
maksa par tualetes apmeklējumu
saglabājas 14 centu apmērā.

Jelgavā atzīmēs Starptautisko invalīdu dienu
 Ritma Gaidamoviča

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
viņu ikdienai, tiesībām un probAtzīmējot Starptautisko
lēmām. Uz pasākumu ir aicināti
invalīdu dienu, 3. decemvisi Jelgavas pilsētas iedzīvotāji
brī pulksten 14 Jelgavas
ar īpašām vajadzībām – gan tie,
Sporta hallē notiks pakuri apvienojušies nevalstiskajās
sākums «Ar sauli sirdī»,
organizācijās, gan individuāli. Piekurā aicināti tikties cilvēki
teikšanās – līdz 28. novembrim pa
ar īpašām vajadzībām.
tālruni 63048917, 63005496 vai
26112252.
Starptautisko invalīdu dienu paSabiedrības integrācijas pārvalde
saulē atzīmē 3. decembrī kopš 1993. informē, ka koncertā klātesošos
gada ar mērķi pievērst uzmanību priecēs dziedātāji Ira un Rūta Dū-

dumas, Edijs Fuksis, saksofoniste
Zane Lapiņa, Latvijas Nedzirdīgo
savienības Rīgas reģionālās biedrības Jelgavas nodaļas deju kolektīvs
«Mītava», dienas centra «Atbalsts»
aktieri. Pasākumu noslēgs atpūtas
vakars, kurā klātesošie varēs piedalīties loterijā, saņemot dāvanas,
ko sarūpējuši pasākuma sponsori
un atbalstītāji.
Atpūtas vakaru organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi.

Amatnieki un mājražotāji ceturto reizi sanāks kopā
 Ilze Knusle-Jankevica
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zinātnieki, kuri vēlas sadarboties
ar amatniekiem, gan pašvaldību
darbinieki, kuri vēlas atbalstīt
savus amatniekus, gan ikviens
interesents, kas vēlas apskatīt un
iegādāties pašmāju izstrādājumus.
Amatnieki un mājražotāji pieteikties var līdz 29. novembrim, zvanot
pa tālruni 63012155 vai rakstot
pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv. Savukārt tie, kuri vēlas
tikai iepirkties tirdziņā, ZRKAC tiks
gaidīti bez iepriekšējas pieteikšanās
no pulksten 9.30 līdz 10.30.

Pēc tirdziņa sekos izglītojošā
daļa, kurā dažādu jomu speciālisti
runās par vienmēr aktuālajiem
jautājumiem: kādu biznesa formu
izvēlēties, kā maksāt nodokļus,
kur smelties idejas biznesam, kur
un kā realizēt savu produkciju.
Tāpat būs iespēja noklausīties trīs
veiksmes stāstus – par Jelgavas
novada siernieku, Jelgavas pilsētas
karameļu un garšvielu maisījumu
ražotāju sasniegto. «Mēs vienmēr
esam uzsvēruši, ka vajag sadarboties, jo kopā ir vieglāk gan atrisināt

Andrejs Kļimačkovs un Igors Strazds
apbalvoti par oktobra darba rezultātiem un izciliem darba sasniegumiem
reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos, savukārt Andrejs Sviķis
– par izciliem darba sasniegumiem
pilsētas pasažieru pārvadājumos.
 Paziņoti konkursa «Veiksmīgākais
jaunais tūrisma produkts 2014»
uzvarētāji. Par vienu no trim uzvarētājiem konkursā atzīta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra un vietējo
uzņēmēju organizētā akcija «Garšas
tūre Jelgavā». Akcijai ir izveidots buklets,
kas ietver pastaigu maršrutu pilsētas
iepazīšanai. Dodoties pastaigā, var gan
iepazīt Jelgavas apskates objektus, gan
nobaudīt pilsētas īpašo piedāvājumu
– pamatēdienu «Hercoga bura», desertu «Šarlotes skūpsts» un atspirdzinošo
dzērienu «Jelgavas bellini». Šobrīd akcija
ir noslēgusies, taču tā atsāksies 2015.
gada februārī.
 Ceturtdien, 27. novembrī, pulksten
19.20 LTV 1 sāks rādīt jaunu raidījumu
«Daugavieši», kurā četrās sērijās varēs
redzēt vikingu liellaivas «Nameisis»
ceļojumu pa Daugavu no iztekas
Krievijā līdz ekspedīcijas noslēgumam
Jelgavā pie Mītavas tilta. Filmu rādīs
katru ceturtdienu līdz 18. decembrim.
Atkārtojums – sestdienās pulksten 15.10.
Jāpiebilst, ka vikingu liellaiva «Nameisis»,
kas šovasar kuģoja pa Lielupi un Driksu,
aktīvo tūrisma sezonu ir noslēgusi.
Liellaiva ziemu pavadīs Pļaviņās, bet
jau 1. maijā sola atgriezties Jelgavā, lai
interesentiem turpinātu atklāt Jelgavu no
cita skatpunkta – pilsētas upēm. Šovasar
uz sava klāja «Nameisis» uzņēmis vairāk
nekā 1300 pasažieru.
 4. decembrī pulksten 18 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
notiks kārtējā cikla «Mammu, tēti,
pasargā mani!» bezmaksas izglītojoša
nodarbība vecākiem un pedagogiem.
Šoreiz tiks runāts par bērna drošu
aprūpi līdz trīs gadu vecumam. Nodarbību vadīs viena no vadošajām
bērnu fizioterapeitēm Latvijā Klaudija
Hēla. Pieteikšanās pasākumam pa tālruni
63082101, 63012159, 29222737 vai epastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Ritma Gaidamoviča
Lazdiņas privātā pamatskola «Punktiņš»

organizatoriskos jautājumus, gan
atrast tirgu. Tāpēc par iespējām
tirgot savu produkciju amatnieku
sētā stāstīs Jelgavas novada biedrības «Pārtikas amatnieki» pārstāve,»
norāda L.Miķelsone.
Jāpiebilst, ka pasākuma dalībniekiem būs iespēja aplūkot arī Māras
Alksnes darbu izstādi «Dekori un
zīds». L.Miķelsone norāda, ka rīdziniece M.Alksne izgatavo dekorus,
rotas un apglezno zīdu. «Ceram, ka
šī izstāde kādu iedvesmos jauniem
darbiem, idejām,» tā viņa.

aicina darbā radošu un pozitīvu
pirmsskolas skolotāju (uz pilnu slodzi)
un skolotāja palīgu (uz pusslodzi pēcpusdienā).
Savu CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@punktins.lv
vai zvanīt pa tālruni 29398705.
Viens no lielākajiem agrobiznesa uzņēmumiem
SIA «Latagrokoncerns» paplašina savu
darbības jomu un

meklē pārdošanas menedžerus(-es).
Ja tu esi jauns, ar ambīcijām un enerģiju, esi
patstāvīgs, mērķtiecīgs un komunikabls, aicinām
tevi mūsu komandā. Apmācām, ja nav pieredzes.
CV sūtīt pa e-pastu info@agrokoncernas.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lapas izvedīs, ja samaksās
«Dzīvoju Kungu ielā 7, un pēdējās nedēļas tas vien jādara, kā jāstaigā ar grābekli
un jāvāc lapas, kas mūsu teritorijā tiek
iepūstas no Kungu ielas 9 pagalma. Tur
lapas ir sagrābtas, pagalmā veidojot pamatīgu kaudzi, taču izvestas netiek. Lūdzu
apsaimniekotājam SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) to izdarīt, un
man tika solīts, ka līdz valsts svētkiem tas
notiks. Valsts svētki pagājuši, bet kaimiņu
sētā lapu kaudze stāv kā stāvējusi un turpina vējā pūsties uz visām pusēm. Pagājušajā
nedēļā vēlreiz zvanīju apsaimniekotājam
un lūdzu beidzot to kaimiņu kaudzi savākt,
taču man atbildēja, ka šai mājai apsaimniekošanas līdzekļu nauda ir beigusies un
lapas izvestas netiks. Vai tas ir pieļaujams?
Mūsu māja nemitīgi rūpējas, lai dzīvojam
sakoptā vidē – vai tiešām apsaimniekotājam
ir tik grūti tās pērnās lapas izvest?» jautā
jelgavniece.

darbu veikšanai. Ja dzīvokļu īpašnieki
apzinīgi maksā par nama apsaimniekošanu un uzturēšanu, teritorijas sakopšanas
darbus pārvaldnieks veic par uzkrātajiem
līdzekļiem, taču dzīvojamās mājas Kungu
ielā 9 ieņēmumu-izdevumu bilance šobrīd
ir negatīva – kopējais iedzīvotāju parāds ir
vairāk nekā 1000 eiro –, līdz ar to arī lapu
izvešanai no Kungu ielas 9 nav nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma,» skaidro
J.Vidžis, uzsverot, ka saskaņā ar Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumu pārvaldnieks ir
tiesīgs saņemt viņam dotā pārvaldīšanas
uzdevuma izpildei nepieciešamos līdzekļus
– apsaimniekotājam nav likumiska pamata
pērnās lapas no Kungu ielas 9 izvest uz citu
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, apzinīgo
maksātāju, rēķina.
Lai risinātu situāciju, šonedēļ JNĪP Kungu ielas 9 dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs
nogādāja paziņojumu, lūdzot nekavējoties
nodrošināt lapu izvešanai nepieciešamo
finansējumu vai pašiem dzīvokļu īpašniekiem veikt lapu izvešanu no dzīvojamās
mājas Kungu ielā 9 piegulošās teritorijas.
«Pretējā gadījumā JNĪP nenes atbildību
par attiecīgās dzīvojamās mājas Kungu
ielā 9, Jelgavā, likumā noteikto pienākumu
nepildīšanas vai nepienācīgas izpildes tiesiskajām sekām,» teikts paziņojumā.

atbildam

Aktīvās atpūtas iespējas
Pasta salā tuvākajos
gados vēl tiks attīstītas

«Jelgavas Vēstnesis» saņēma Līgas vēstuli, kurā jelgavniece pauž neizpratni par
paveikto un vēl iecerēto Pasta salā. «Mani
kā jelgavnieci interesē, vai nupat atklātajā
Pasta salā ir paredzēts kas vairāk nekā ir
šobrīd. Jau divas reizes ar ģimeni esam
izstaigājuši salu un secinājuši, ka bērniem
faktiski tur nav ko darīt. Divi nelieli spēļlaukumi ar divām mazo un divām lielāku
bērnu šūpolēm un trīs namiņi otrā salas
galā. Pārējais ir milzīgs zāliens un bruģa
klājums. Bet to visu vēl varētu paciest, ja
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis atgādimilzīgais laukums būtu aizpildīts ar kāna, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem
dām aktivitātēm. Piemēram, Ventspilī un
noteikumiem īpašuma teritorijas un tai
Siguldā ir speciāli izveidoti trenažieri, kuri
piegulošās teritorijas kopšana, atkritumu
vienmēr ir noslogoti. Cerams, ka pavasarī
savākšana, grāvju, caurteku un ietvju
salu turpinās pilnveidot, jo pagaidām iztīrīšana jānodrošina dzīvojamās mājas
skatās, ka lielākā nauda ir ieguldīta koku
īpašniekiem. «Daudzdzīvokļu mājas dzīizciršanā, betonēšanā un izklāšanā ar akmevokļu īpašnieki šos darbus var deleģēt
ņiem. Patiešām negribas, lai mūs uzskata
nama pārvaldniekam, taču šādā gadījumā
par cilvēkiem, kas nenovērtē paveikto, bet
iedzīvotājiem ir jānodrošina finansējums
Sagatavoja Sintija Čepanone publiskās apspriešanas laikā Pasta salā bija
solītas daudzveidīgas aktivitātes. Pašlaik no
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē
solītā ir palicis čiks,» raksta Līga.

kustamo mantu.

1. Izsoles priekšmets: sešpadsmit izsoles daļas ar sauso, vēja
gāzto un nevēlamo koku koksnes kopējo krāju 360 m³ Zemgales
virsmežniecības 3. Centra apgaitā un Meiju ceļā 66, Jelgavā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no š.g. 1. līdz 9. decembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 11. decembrim
plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2014. gada 11. decembrī plkst.10 JPPI
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14.
kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – 84 euro;
6.2. daļai Nr.2 – 18 euro;
6.3. daļai Nr.3 – 20 euro;
6.4. daļai Nr.4 – 83 euro;

6.5. daļai Nr.5 – 98 euro;
6.6. daļai Nr.6 – 51 euro;
6.7. daļai Nr.7 – 45 euro;
6.8. daļai Nr.8 – 57 euro;
6.9. daļai Nr.9 – 80 euro;
6.10. daļai Nr.10 – 66 euro;
6.11. daļai Nr.11 – 66 euro;
6.12. daļai Nr.12 – 58 euro;
6.13. daļai Nr.13 – 41 euro;
6.14. daļai Nr.14 – 38 euro;
6.15. daļai Nr.15 – 43 euro;
6.16. daļai Nr.16 – 68 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles
daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka» Jelgavas filiāle,
kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot
skaidrā naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte uzsver,
ka šobrīd, īstenojot Pasta salas rekonstrukciju, izveidota pamata infrastruktūra, kas
perspektīvā ļaus pilnveidot aktīvās atpūtas
piedāvājumu šajā teritorijā, taču būtiskākais, ka tam vairs nebūs nepieciešamas tik
vērienīgas investīcijas un pamatīgi būvdarbi. «Rekonstrukcijas gaitā izveidota salas
pamata infrastruktūra – zemes virsmas
augstuma atzīmes paaugstināšana, inženierkomunikāciju, ceļu, labiekārtojuma un
rekreācijas būvju izbūve –, tāpēc turpmākās
ieceres varēs realizēt ar laiku atbilstoši pieejamajam finansējumam, ko būs iespējams
piesaistīt šim mērķim, un Pasta sala gadu

Foto: Krišjānis Grantiņš
no gada kļūs atraktīvāka,» skaidro G.Osīte,
akcentējot, ka pašvaldības mērķis paliek
nemainīgs – Pasta salu veidot kā atpūtas
un izklaides parku, kas paredzēts dažādām
vecuma un interešu grupām.
Tādējādi, kaut arī Pasta salas rekonstrukcijas darbi šobrīd jau noslēgušies un tā
atvērta apmeklētājiem, salas «apdzīvošana» tuvākajos gados vēl turpināsies. «Tā,
piemēram, jau pašlaik Pasta salas galā ir
izbūvēta pamatne vēl vienam bērnu rotaļu
laukumam, arī esošie laukumi pakāpeniski
tiks papildināti ar jaunām konstrukcijām
un rotaļu elementiem, tāpat iecerēts īstenot ideju par brīvdabas trenažieru zonas
un sporta laukumu izveidi,» plānoto atklāj
pārvaldes vadītāja. «Nav izslēgta iespēja,
ka Pasta salā vietu varētu atrast arī vēl
citi aktīvajai atpūtai paredzēti elementi,»
piebilst G.Osīte, norādot, ka teritorija, kurā
perspektīvā varētu atrasties aktīvās atpūtas

zonas, šobrīd ir uzbērta plānotajā augstumā
un tajā iesēts zāliens.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Pasta
salas kopējā platība ir deviņi hektāri. Šobrīd
tur izveidota nepieciešamā infrastruktūra
– gājēju un velo celiņi 2,8 kilometru garumā,
dabas takas, soliņi, apgaismojums, amfiteātris, pasākumu norises laukumi, vides
izpratni veicinoši bērnu rotaļu laukumi,
kas ar laiku tiks papildināti, un iekārtoti
dekoratīvie apstādījumi.
Jāatgādina, ka Pasta salas labiekārtošanā
līdz šim investēti vairāk nekā trīs miljoni
eiro, piesaistot ES finansējumu un īstenojot
divus projektus: «Pasta salas labiekārtošana
un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas
produkta veidošana Jelgavā» un «Vides
izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu
pilsētās».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Bērzu un Kalnciema ceļu plānots
sakārtot līdz 2020. gadam
«Arvien biežāk dzirdams par to, cik
daudz līdzekļu un spēka ir ieguldīts pilsētas
labiekārtošanā. Tomēr pārsvarā lielākā
daļa uzlabojumu, kas tieši saistīti ar ielu
labiekārtošanu un jaunas infrastruktūras
izbūvi, tiek veikti pilsētas centrā. RAF
mikrorajona ceļu kvalitāte pasliktinās ar
katru gadu, bet vienīgais, ko pašvaldība
var atļauties, ir bedru lāpīšana. Vēl gribētu
vērst uzmanību RAF privātmāju mikrorajonam, kur galvenos ceļus – Kalnciema
un Rogu ceļu – pavasarī un visa rudens
garumā izskalo stiprie lieti. Ietvju kā tādu
nav, apgaismojums gar Bērzu kapiem
vispār nav paredzēts, neskatoties uz to,
ka šis rajons pamazām atdzimst – arvien
vairāk cilvēku pērk nekustamo īpašumu
šajā pilsētas daļā,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Arkādijs. Viņš vēlas noskaidrot,
vai tuvākajā laikā plānota Rogu un Bērzu
ceļa seguma asfaltēšana vai kādi citi pasākumi, lai vasarā izvairītos no putekļiem,
bet lietainajā laikā – no ceļa izskalošanas.

«Vai ir iespējams uzlabot apgaismojumu
minētajās ielās, kā arī uzlikt laternas gar
Bērzu kapiem?» jautā viņš, norādot arī uz
kādu citu problēmu: «Jau ilgu laiku pilsētas
elektrotīklam nav pieslēgti apgaismojuma
stabi Rogu ceļa ielokā pie 9a – 9f mājām
un nav noskaidrots to īpašnieks. Kur to var
izdarīt, lai arī tur ar laiku tiktu nodrošināts
apgaismojums?»
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informē, ka Jelgavas pilsētas attīstības pro
grammas 2014. – 2020. gadam Investīciju
plānā ir iekļauta Bērzu ceļa asfaltēšana un
ietves izbūve no Vecā ceļa līdz Loka maģistrālei, kā arī Kalnciema ceļa no pilsētas
robežas līdz Rīgas ielai rekonstrukcija,
tajā skaitā ielas un inženierkomunikāciju
infrastruktūras rekonstrukcija, gājēju un
veloceliņu izbūve.
«Savukārt Rogu ceļa un Bērzu ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz Klijēnu ceļam
asfaltbetona seguma izbūve tuvākajā laikā

nav plānota,» piebilst «Pilsētsaimniecības»
ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis. Tiesa, lai izvairītos no grants seguma
putēšanas, katru gadu divas reizes sezonā
– pavasarī un vasarā – Bērzu ceļa un Rogu
ceļa atputekļošana tiek veikta ar «CC Road»
preparātu. «Bet minēto ielu greiderēšana
tiek veikta regulāri, pēc nepieciešamības,»
uzsver E.Rubenis.
Arī ielu apgaismojuma izbūve Bērzu ceļa
posmā no Loka maģistrāles līdz Rogu ceļam
2015. gadā diemžēl nav plānota – «Pilsētsaimniecība» ielu apgaismojuma izbūvi
Bērzu ceļā posmā no Loka maģistrāles līdz
Rogu ceļam iekļaus 2016. gada budžeta plānā, skaidro elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins.
Jāpiebilst, ka ielu apgaismojums Rogu
ceļā pie mājām 9a – 9f ir privātīpašums. Tā
īpašnieku iespējams noskaidrot, vēršoties
Jelgavas pašvaldības Būvvaldē.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Citu sūdzību par māju K.Barona ielā 50 nav
«Kam pieder māja Krišjāņa Barona
ielā 50?» grib zināt kāda kundze, kura
šo namu raksturo kā «mežoņu māju,
kurai bail iet garām, jo nezini, kurā
brīdī kas var lidot ārā pa logiem». «Vai
tiešām nevienam vairs neinteresē, kas
notiek pilsētas centrā?!»
Reaģējot uz iedzīvotājas sūdzību par
daudzdzīvokļu māju K.Barona ielā 50,
Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki pēdējo nedēļu laikā tās apkārtni jau
vairākkārt apsekojuši, taču nekādus
pārkāpumus konstatējuši nav. «Pēdējo
divu gadu laikā Pašvaldības policijai
uz šo adresi bijuši kopumā seši izsaukumi – četri pagājušajā gadā un divi

šogad – jūlijā un augustā. Galvenokārt
saņemtās sūdzības bijušas saistībā ar
alkohola lietošanu mājas tuvumā, kas
traucē iedzīvotājiem. Pērn vienā gadījumā saņemtas ziņas, ka tur pulcējas
aizdomīgas personas, kas pēc pārrunām ar pašvaldības policistiem šo vietu
atstāja,» stāsta Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce, uzsverot, ka
policijā nav bijušas sūdzības par kāda
konkrēta šīs mājas dzīvokļa iemītnieku
neadekvātu rīcību, piemēram, vandalismu, trokšņošanu, nav arī ziņu par
to, ka citi jelgavnieki, ejot garām šai
mājai, justos apdraudēti.
Tiesa, kaut arī līdz šim «Jelgavas Vēstneša» lasītājas sniegtā informācija nav

apstiprinājusies, S.Reksce norāda, ka arī
turpmāk šai adresei pašvaldības policisti
pievērsīs pastiprinātu uzmanību, ikdienas patruļās to regulāri apsekojot.
«Taču arī jelgavniekus aicinām iesaistīties drošības uzlabošanā mūsu pilsētā
un ziņot par fiksētajiem pārkāpumiem.
Par jautājumiem, kas ir Pašvaldības
policijas kompetencē, iedzīvotāji lūgti
zvanīt pa tālruni 63028550 vai 8550,»
tā S.Reksce.
Jāpiebilst, ka šī māja pieder dzīvokļu īpašniekiem un to apsaimnieko
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Tuvojas Jelgavas telpu
futbola čempionāts

Decembra vidū startēs 2014./2015. gada
Jelgavas atklātais telpu futbola čempionāts 5x5. Komandas savu dalību
čempionātā var pieteikt līdz 7. decembrim. Komandu skaits nav ierobežots
– ja pieteiksies daudz komandu, tās tiks
dalītas grupās. Pagājušajā gadā čempionātā piedalījās 19 komandas. Čempionāta nolikums ir pieejams mājas lapā
www.zemgalesfutbols.lv. Pieteikties un
papildu informāciju var saņemt, zvanot
Vasilijam Botošam pa tālruni 28334421
vai rakstot e-pastu zemgalesfutbols@
inbox.lv. Čempionātu rīko Latvijas Futbola
federācijas Zemgales Futbola centrs sadarbībā ar Sporta servisa centru. Turnīrs ilgs no
decembra līdz martam.

Uzvar Latvijas džudo
čempionātā

Latvijas džudo čempionātā pieaugušajiem sieviešu grupā svara kategorijā virs
70 kilogramiem uzvarējusi Jelgavas BJSS
audzēkne Darja Čerņikova (1999. dz.g.).
Šajā kategorijā startēja divas dalībnieces,
kuras aizvadīja cīņas līdz divām uzvarām.
Pirmajā cīņā Darja zaudēja, bet nākamās
divas cīņas uzvarēja un kļuva par čempioni. Darjas trenere ir Marina Mazure.
Vēl BJSS pārstāvēja Roberts Kabanovs,
kurš svara kategorijā līdz 75 kilogramiem
aizvadīja divas cīņas un abās, lai gan bija
vadībā, izskaņā zaudēja. Jāpiebilst, ka 3.
vietu Latvijas čempionātā svara kategorijā
līdz 90 kilogramiem izcīnīja bijušais BJSS
audzēknis Nikolajs Lapšins, kurš tagad
mācās Liepājā.

FK «Jelgava»
saņem medaļas
un izceļ labākos

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Notiek badmintona
nodarbības

LLU Sporta centrā Raiņa ielā 1 trīs reizes
nedēļā notiek badmintona nodarbības, kurās aicināti piedalīties ne tikai augstskolas
studenti, bet arī citi interesenti. Nodarbības
notiek pirmdienās no pulksten 16.30 līdz
18, trešdienās no pulksten 16.45 līdz 18 un
ceturtdienās no pulksten 15.30 līdz 17. Plānots, ka no decembra badmintonam tiks
izbrīvēts laiks arī kādā no brīvdienām. LLU
studentiem nodarbības ir bez maksas, bet
citiem jelgavniekiem maksa par vienu nodarbību ir 1,50 eiro – saskaņā ar LLU Sporta
centra pakalpojumu cenrādi par spēļu
sporta zāles individuālo apmeklējumu.
Papildu informāciju par pieteikšanos un
treniņiem var iegūt, sūtot jautājumus pa
e-pastu badmintons.jelgava@inbox.lv.

6 medaļas no 16

Jelgavas pilsētas J.K.A.
karatē-do čempionātā,
kurā piedalījās ap 100
dalībnieku (6 – 13 gadi)
no Jelgavas, Dobeles un
Ogres, no 16 iespējamām
zelta medaļām jelgavnieki izcīnīja sešas. Jelgavu
pārstāvēja kluba «Shinri»
sportisti, no kuriem zelta
medaļu izcīnīja Rolands Skuja (viņam divas
medaļas), Eva Ņikitina (viņai šīs bija pirmās
sacensības, un viņa pieveica trīs puišus)
(attēlā), Marats Rasživins, Vitālijs Čerkas un
Daniels Zaļezinskis. Vēl jelgavniekiem piecas
sudraba un četras bronzas medaļas. Čempionātu organizēja klubs «Shinri» sadarbībā
ar Sporta servisa centru.

VK «Biolars/Jelgava» gatavs izmēģināt
laimi Eirokausā arī nākamgad
 Ilze Knusle-Jankevica

Dalību Eirokausa Izaicinājuma turnīrā noslēdzis volejbola klubs «Biolars/Jelgava»,
divu spēļu summā piekāpjoties Krievijas komandai
«Guberniya Nizhniy-Novgorod». Komandas menedžeris
Andrejs Jamrovskis norāda,
ka galvenais uzdevums ir
izpildīts – pieredze gūta
– un, ja būs finansējums, komanda arī nākamgad startēs
Eirokausā.
Jelgavnieki krievu volejbolistus uzņēma uzreiz pēc valsts svētkiem. Lai
gan viesi laukumā neizgāja pamatsastāvā, jelgavniekiem neizdevās uzvarēt
kaut vienā setā un nācās piekāpties ar
0:3 – 19:25, 21:25, 16:25. Komandas
galvenais treneris Jurijs Deveikus

atzīst, ka galvenais pretinieku trumpis
atbildes spēlē bija serves. «Pretinieks
ļoti labi servēja. Savukārt mēs netikām ar šīm servēm galā, un, kur nav
serves uzņemšanas, tur nav veiksmīga
uzbrukuma, līdz ar to arī grūti gūt
punktus, īpaši ņemot vērā to, ka pretinieks ir daudz spēcīgāks,» tā treneris.
Komandas saspēles vadītājs Agris
Leitis papildina, ka ir grūti komandai
savākties, ja tā zaudē, vēl vairāk tad,
ja skaidri redzi, ka pretiniekiem, pat
nespēlējot uz visiem simts procentiem,
jauda ir lielāka.
Komandas menedžeris A.Jamrovskis
jau iepriekš laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» norādīja, ka, ņemot vērā
izlozi – «Guberniya Nizhniy-Novgorod»
pagājušajā sezonā bija piektā spēcīgākā
komanda Krievijā –, galvenais ir gūt
pieredzi šādā līmenī. Viņš arī norādīja:
ja būs finansējums, komanda Eirokausā startēs arī nākamajā gadā.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Bērni piedalīsies Zaķu
ziemas olimpiādē
 Ilze Knusle-Jankevica

7. decembrī pulksten 11
Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a notiks tradicionālā
sporta diena ģimenēm «Heijā, heijā, pulkā nāc», kurā
aicināti piedalīties vecāki
kopā ar bērniem.
Šī gada pasākuma devīze ir «Zaķu
ziemas olimpiāde», tāpēc pasākuma
centrālās figūras būs krāsaini zaķi, kas
arī iesaistīsies sportiskajās aktivitātēs.
Dalībnieki tiks sadalīti komandās pēc
krāsām un sacentīsies dažādās stafetēs.
«Stafetes būs dažādas, piemēram, burkānu vākšana, braukšana ar ragavām
un vilcējautomašīnā, priekšmetu pārnešana,» norāda ilggadējā pasākuma
organizatore Iraīda Smirnova. Tāpat
būs izveidota šķēršļu josla, ko katrs
varēs iziet individuāli. «Esam saglabā-

juši arī iepriekšējos gados pārbaudītas
vērtības, piemēram, rotaļu «Sniega
mākonis», kas bērniem ļoti patīk,» tā
I.Smirnova. Viņa norāda, ka pasākumā aicināti piedalīties vecāki kopā ar
bērniem, sākot no vecuma, kad mazie
jau prot skriet, līdz 2. klasei. «Gribu
uzsvērt, ka šis ir ģimenes pasākums,
tāpēc vecākiem jāpiedalās kopā ar
bērniem, nevis jāsēž malā,» piebilst
organizatore.
Līdzi jāņem maiņas apavi un ērts
apģērbs sportošanai. Dalība pasākumā ir bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. «Beigās
bērnus gaidīs salds pārsteigums,» sola
organizatori.
Jāpiebilst, ka pasākums «Heijā,
heijā, pulkā nāc» notiks jau 23. reizi.
To šogad organizē I.Smirnova kopā
ar pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» kolektīvu un Sporta servisa
centru.

SIA «KULK» aicina pievienoties profesionāļu komandai konditoru(-i) un pavāru(-i) darbam restorānā bārā «Plate» (Lielā iela 6). Gaidām CV pa
e-pastu personals@kulk.lv. Tālrunis 29225918.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu medicīnas māsai (0,5 slodzes).
CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.

Pārdod
Māju, lēti mēbeles. T.26743846
Kvalitatīvas briketes apkurei 135 EUR/t,
piegāde. T.27177411
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
150 EUR/t. T.27029553
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Ozola briketes – 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
1-ist. dzīvokli. T.29558600
2-ist. dzīvokli. T.28119201

Pērk
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Visu veidu dzintaru. T.22026049
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla izteikšana eiro; maksātnespējas lietas. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija. T.25904905
Izgatavo metāla – kāpnes, vārtus, margas, balkonus, sētas, nožogojumus, jumtiņus, nojumes, soliņus utt. No melnā metāla un nerūsējošā tērauda.
Sametināsim visu, kas nepieciešams! Piedāvājam
smilšu strūklas pakalpojumus. T.28678242.

Šā gada 29. novembrī Jelgavā, veikalā «Supernetto» (Pērnavas iela 4, 1. st.), no plkst.9 līdz 17 – optisko briļļu izpārdošana, garantija – 2 gadi. Iespēja
pasūtīt brilles pēc receptes. Tel.29576954.
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.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Individuāli par labākajiem tika atzīti:
• labākais uzbrucējs – Valdislavs Kozlovs;
• labākais līdzjutēju balsojumā – Mārcis Ošs;
• labākais spēlētājs jaunatnes futbola centra «Jelgava»
balsojumā – Gints Freimanis;
• labākais spēlētājs sporta žurnālistu balsojumā –
Kaspars Ikstens;
• labākais spēlētājs komandas balsojumā –
Kaspars Ikstens.

Piedāvā darbu

Meistars veiks remonta darbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773

Ceturtdien, 20. novembrī, klubā «Jelgavas krekli» notika FK «Jelgava» sezonas noslēguma pasākums, kurā tika pasniegtas Latvijas futbola Virslīgā
izcīnītās bronzas godalgas un sveikti labākie sezonas spēlētāji. Nešaubīgi
var teikt, ka šis bija futbola gads arī Jelgavā – izcīnīts Latvijas kauss, dalība
Eiropas līgas turnīrā un pēc 19 gadu pārtraukuma iegūtas medaļas Virslīgā.
Komandai sezonas laikā mainījās arī treneru korpuss – Latvijas kauss tika
izcīnīts Vladimira Beškareva vadībā, bet čempionāta medaļas jau kaldināja
bijušais Latvijas izlases kapteinis un Eiropas rekordists izlases sastāvā aizvadīto spēļu skaita ziņā Vitālijs Astafjevs, kurš komandu vadīs arī nākamajā
sezonā. Jāpiebilst, ka pērn futbolisti izcīnīja 8. vietu desmit komandu konkurencē, tādēļ šīs sezonas sasniegums tiek īpaši augstu novērtēts.
• FK «Jelgava 2» labākais spēlētājs – Vadims Avdejevs;
• FK «Jelgava 2» progresējušākais spēlētājs – Helvijs Staļģis;
• sezonas skaistākie vārti – Oļegs Malašenoks
(20. kārtā pret FK «Spartaks»);
• FK «Jelgava» «Dzelzs vīrs» –
Kaspars Ikstens (attēlā no kreisās);
• labākais aizsargs – Gints Freimanis;
• labākais pussargs – Artis Lazdiņš;
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Šogad VK «Biolars/Jelgava» debitēja Eirokausa Izaicinājuma turnīrā, un izloze mūsējos nesaudzēja – pretī stājās piektā spēcīgākā Krievijas komanda
«Guberniya Nizhniy-Novgorod». Uzvarētājs tika noteikts divu spēļu summā,
un krievi pārliecinoši uzvarēja abās spēlēs ar 3:0. Neskatoties uz to, Jelgavas
komanda arī nākamgad ir gatava startēt Eirokausā, ja būs finansējums, un
krāt pieredzi.

Sporta skolai – 60
 Ilze Knusle-Jankevica

Rīt, 28. novembrī, pulksten 17
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) zālē Laps
kalna ielā 18b notiks svinīgs
pasākums, kurā tiks atzīmēta
Sporta skolas 60. pastāvēšanas gadadiena.
BJSS direktors Guntis Malējs atklāj,
ka svinīgajā pasākumā tiks sveikti pēdējo
gadu labākie treneri un audzēkņi no katras sporta skolas sekcijas. Šobrīd BJSS
īsteno profesionālās ievirzes izglītības
programmas deviņos sporta veidos: airē-

Sporta pasākumi
 29. novembrī pulksten 15 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Kurbads» (Ledus hallē).
 29. novembrī pulksten 17 – sieviešu
volejbols: «Jelgava/LU» – VK «Ezerzeme»;
30. novembrī pulksten 15 – «Jelgava/LU»
– «RSU/MVS» (Sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – Ulbroka/FS «Masters»
(Sporta hallē).

šanā, basketbolā, BMX, džudo, futbolā,
mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.
Vēl tiks prezentēts kādreizējā BJSS
trenera Aleksandra Balsa sastādīts
buklets par Sporta skolu un tās vēsturi.
Sporta skola dibināta 1954. gada 1. oktobrī. Sākotnēji to sauca Jelgavas pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skola, no
1990. līdz 1995. gadam skolas nosaukums bija Jelgavas Bērnu-jaunatnes
fiziskās sagatavības klubs, bet no 1995.
gada 1. septembra mācību iestāde atgriezās pie agrākā nosaukuma un joprojām
ir Jelgavas pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skola.
 2. decembrī pulksten 13 – skolēnu
spartakiāde: tautas bumba (Sporta hallē).
 7. decembrī pulksten 14 – SSC kausa
izcīņas basketbolā fināls (Sporta hallē).
 9. decembrī pulksten 18.30 – sieviešu
basketbols: Jelgava/BJSS – BK «Latvijas
cimdi» (Sporta hallē).
 13. decembrī pulksten 11 – sporta veterānu 21. volejbola sacensības «Saulgrieži
2014» (Sporta hallē).

Līdzjūtības
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
/J.Silazars/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu pasniedzēju
Zaigu, no mātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar mūsu kolēģi Jāni Ribkinski,
māsiņu Venerandu mūžībā pavadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
RITA KOTOVA (1927. g.)
VALERIJS OREHOVS (1933. g.)
ARTURS MĀRTIŅŠ PRIEDĪTE (1928. g.)
NIKOLAJS DEUĻINS (1934. g.)
MARINA BĀRBALE (1965. g.)
PĒTERIS VINOGRADOVS (1954. g.)
ALEKSANDRA MIHAILOVA (1940. g.)
ALĢERTS LAURINAITIS (1959. g.)
ANATOLIJS POLIJANČUKS (1956. g.)
NELLIJA RIEMERE (1928. g.)
ANITA VĪKSNE (1921. g.)
VELTA KRONTĀLE (1933. g.)
ALEKSANDRS TANANA (1953. g.)
KLAUDIJA DOLGIHA (1953. g.)
JĀNIS LAGANOVSKIS (1939. g.).
Izvadīšana 27.11. plkst.13 Baložu kapsētā.
EDGARS KOZLOVSKIS (1962. g.).
Izvadīšana 29.11. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1925.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.40 «Arturs un mazmurķšķīši». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
14.35 «Pasaka par vērdiņu». Animācijas filma.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1925.sērija.
16.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīvnieki – profesionāļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 14.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.05 «Aculiecinieks».*
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 520.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 5.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 521.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Makinlijs». Dokumentāla filma.
21.00 «Meklēju draugu pasaules galam». ASV komiska drāma.
22.50 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 96.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 118.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 37. un 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Purvāji». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 1.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 43.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 52.sērija.
10.25 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 43. un 44.sērija.
11.25 «Māmiņu klubs».
12.00 «Gatavo 3».
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 53. un 54.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 16.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
0.05 «Operācija «Skyfall»». Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.45 «Nekā personīga».
3.35 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 2. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1926.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 «Sapņu ceļojums. Emirāti». Melodrāma.
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Melu laboratorija».*

14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1926.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atkarība no ēdiena». Dok.filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Pārklenda». ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 521.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 522.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 «Cīnīties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 12.sērija.
23.50 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 118.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7 .00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Mīlestība Švarcvaldē». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 97.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 119.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 39. un 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Ledus sirds».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 21.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.20 «Precamies!?!»
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 2.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 53.sērija.
10.25 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 16.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 54. un 55.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Motīvs». ASV seriāls. 2013.g.
22.05 JAUNUMS. «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 1.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.05 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 6. un 7.sērija.
3.00 «Medikopters 5». Seriāls. 52.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 3. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1927.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.05 «Latvija var!»*
12.25 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.25 «Zili brīnumi!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1927.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija».
19.15 «Eksperti dīvānā».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».

tv programma
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Tenso dienas». Galā koncerts Rīgas Domā.
1.15 «Valdība». Seriāls. 14.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 522.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 523.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.20 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
«VEF Rīga» – Sanktpēterburgas «Zenit».
21.35 «Lielais pārgājiens».
22.25 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
23.20 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
0.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 29.sērija.
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 119.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Inga Lindstrēma. Ledus sirds». Vācijas romantiska drāma.
12.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 120.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 41. un 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 36.sērija.
22.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 7.sērija.
23.25 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Mīlestība Švarcvaldē». Vācijas romantiska komēdija.
2.20 «Precamies!?! 2».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 3.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 54.sērija.
10.25 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 55. un 56.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.40 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.–17.sērija.
2.05 «Rozenheimas detektīvi 3». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.00 «Medikopters 5». Seriāls. 53.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 4. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1928.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.35 «Province».* (ar subt.).
13.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.45 «Zebra».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1928.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.20 «Daugavieši».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.20 «Sazāļotie kareivji». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 523.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.

Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 524.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu
val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Dakteris Rafto».
Dokumentāla daudzsēriju filma. (franču val.).
21.30 «Ātruma cilts».
22.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.30 «Cīnīties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
23.30 «Autosporta programma nr.1».
0.00 «Tavs auto».*
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 120.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Investīcijas mīlestībā». Romantiska komēdija. 2011.g.
11.50 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 7.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 99.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 121.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 43. un 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Uzmanību, gatavību, remonts!» Latvijas raidījums. 2014.g.
22.15 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.20 «Ielu karaļi 2». ASV krimināldrāma. 2011.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Nemelo man!»
2.20 «Precamies!?! 2».
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 4.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.15 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
10.55 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 56. un 57.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Pirmoreiz ārzemēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Elles puika 2. Zelta armija». Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.20 «Kinomānija 6».
1.00 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
2.50 «Medikopters 5». Seriāls. 54.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 5. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 13.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.30 «Aculiecinieks».*
14.45 «Bīstamā robeža. Ugunsgrēks». VUGD dokumentāla filma.
15.05 «Brīnumskapja skola».*
15.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.10 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 13.sērija.
2.00 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 524.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 9.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*

12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 525.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Nymburk».
21.30 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
22.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
22.15 «Eiropas kinovakari».
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Rudens sonāte». Psiholoģiska drāma. 1978.g.
0.15 «Lielais pārgājiens».*
1.00 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
2.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.50 «Raimonds Pauls. Otrā elpa».* Koncerts Ukrainā.
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 121.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija. 2008.g.
11.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 100.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 122.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 45. un 46.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Kā bez prāta». ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 9.sērija.
2.10 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
2.30 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 5.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 55.sērija.
10.25 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 3.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 57. un 58.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.55 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
21.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
23.55 «Izsvēpēt «dūzi»». Spraiga sižeta filma.
1.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 6. decembris
LTV1
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zelta zoss». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
12.40 «Man ir tīri zobi!» Akcija.
12.44 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Animācijas filma.
13.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «Eksperti dīvānā».*
14.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.10 «Daugavieši».*
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neizdibināmā vaļhaizivs». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Viss par vīriešiem». Liepājas teātra izrāde.
23.35 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.20 «U.Stabulnieka piemiņas koncerts «Tik un tā»».*
3.25 «Bīstamā robeža. Ugunsgrēks». VUGD dokumentāla filma.
3.40 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Sporta studija».
11.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
14.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.55 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. (franču val.).
16.50 «Lielais pārgājiens».*
17.40 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
18.10 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Zviedrija.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris
20.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.25 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 35.sērija.
0.00 «Rudens sonāte». Zviedrijas psiholoģiska drāma. 1978.g.
1.35 «Atgriezies!»* Lirisko dziesmu koncerts.
2.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 122.sērija.
5.40 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 8.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
12.30 «Stacija diviem». Krievijas komiska melodrāma. 1982.g.
15.25 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.10 «Gada brīvprātīgais 2014».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS. «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Mis Mārpla. Karību mistērija». Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Investīcijas mīlestībā». Romantiska komēdija. 2011.g.
3.25 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 6.sērija.
5.55 «Luī 2». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
9.15 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.10 «Pirmoreiz ārzemēs». 5.–7.sērija.
14.25 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
16.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.30 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TIEŠRAIDE. «Sociālās kampaņas «Suns meklē mājas» noslēgums».
21.10 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.50 «Vienīgais». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
1.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
2.25 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Luī 2». Komēdijseriāls.

Svētdiena, 7. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*

SIA «SPARLATS» AICINA DARBĀ
strādniekus(-ces) noliktavā.
Vakances uz palīgdarbiem un darbiem ar darba aprakstu.
Darba vieta atrodas «Anduļās»,
Bauskas nov., Gailīšu pag., LV-3931.
Pieteikuma vēstuli ar īsu aprakstu par sevi (CV) ar norādi
«Strādnieks» sūtīt pa e-pastu lusis@sparlats.com.
Kontakttālrunis – 26185499, 28381999.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums
SIA «Lejnieki Food» piedāvā darbu fiziski
veselam un tehniku cienošam darbiniekam.
Darba veidi ļoti daudzpusīgi – darbs pie konveijera
vadības pults, dārzeņu pieņemšana, kravu komplektēšana, darbs ar autopacēlāju, remontdarbi, dažādi āra darbi
u.c. Prasības: godīga attieksme pret darbu, precizitāte,
augsta atbildības izjūta pret uzticēto, B kategorijas
autovadītāja apliecība.
Alkohola cienītājus lūdzam neinteresēties. Tālrunis 26182777.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu ar sociālām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV pa e-pastu i.birojs@itsauto.lv.
Vadošais IQF saldētās produkcijas ražotājs Latvijā, kas
nodrošina saldētu ogu un sēņu piegādi visā pasaulē,

aicina darbā ražošanas vadītāju.
No kandidātiem sagaidām:
• analītisku domāšanu:
spēju kritiski izvērtēt riskus esošajos ražošanas procesos;
• radošu domāšanu:
spēju pilnveidot esošos ražošanas procesus;
• progresīvu domāšanu:
spēju inovatīvi attīstīt, virzīt nākotnes plānus ražošanas
organizēšanā;
• labas komunikācijas prasmes:
spēju izveidot, vadīt un motivēt kolektīvu noteikto mērķu
sasniegšanai; spēju ieklausīties vadības rīkojumos, tos
sekmīgi izpildīt.
Mūsu prasības:
• izpratne par ražošanas procesiem;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• iemaņas darbā ar datoru;
• lojalitāte, godīgums, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• pieredze darbinieku vadīšanā.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu + piemaksas par ražošanas rezultātiem;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas.
Darba vieta: «Anduļas», Bauskas nov.,
Gailīšu pag., Latvija, LV-3931.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Ražošanas vadītājs»
lūdzam sūtīt pa e-pastu lusis@sparlats.com.
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6.30 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kopā tikai uz Ziemassvētkiem». Melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Viņa». ASV romantiska drāma. (ar subt.).
0.05 «Neizdibināmā vaļhaizivs». Dokumentāla filma.
1.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
2.00 «Par saknēm, upēm un debesīm».*
Valmieras drāmas teātra 90 gadu jubilejas koncerts.

3.45 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Somija.
14.50 «Sapņu ceļojums. Panama». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
16.30 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.

Jelgavas novada Sociālais dienests izsludina konkursu uz
Sociālā darba nodaļas sociālā darbinieka amatu.
Galvenie amata pienākumi:
1. organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
2. izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
3. apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo gadījumu risināšanā, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās
prakses jomās.
Prasības pretendentiem:
1. otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
2. prasme piemērot normatīvos aktus;
3. prasme sagatavot ziņojumus un atbildes vēstules;
4. labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
5. prasme strādāt komandā;
6. prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
7. vēlama viena gada darba pieredze sociālajā darbā;
8. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pieteikumu konkursam uz Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka amatu, profesionālās darbības aprakstu
(CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2014. gada 12. decembrim:
• sūtīt Jelgavas novada Sociālajam dienestam uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (ar norādi «Konkursam uz
sociālā darbinieka amatu»),
• vai iesniegt personīgi Jelgavas novada Sociālajā dienestā Jelgavā, Pasta ielā 37, 412. kabinetā (4. stāvā), darba laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63024965,
• vai nosūtīt pa e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas
novada Sociālajā dienestā Jelgavā, Pasta ielā 37, 412. kabinetā, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63024965.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

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

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

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

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padomes 2015. gada projektu pieņemšanas prasības un kārtība
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.
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 veidlapa saņemama Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
(JPPI «Kultūra») birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv;
2.3. projekts jāiesniedz līdz 2015. gada 5. janvāra plkst.12 JPPI «Kultūra» birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (zīmogs
datēts ne vēlāk kā 2015. gada 5. janvāris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», 2015. gada kultūras pasākumu projektu konkursam, K.Barona
iela 6, Jelgava, LV-3001.
Kontaktpersona: Renāte Čulkstēna, tālrunis 63023461, 25900004; e-pasts renate.culkstena@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 (ne vairāk kā 10 lpp.),
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 noslēgumam;
4.3. projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar KP;
4.4. projektus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām.
5. KP projektus neiesniedz Jelgavas pilsētas profesionālie kolektīvi.
6. KP prioritāte
Prioritātes tiks piešķirtas projektiem, kuri:
6.1. tematiski būs atbilstoši Jelgavas 750. gadadienai;
6.2. paredz piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem.

17.25 «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
19.25 TV PIRMIZRĀDE. «Zudusī paradīze». Vācijas drāma.
21.10 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.10 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 13.sērija.
23.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.35 «Imantdienas 2013».*
2.50 «Zudusī paradīze». Vācijas drāma.
4.25 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.45 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 14.–16.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Mis Mārpla. Karību mistērija». Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
14.05 «Galileo 2».
14.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
SIA «Spectre Latvia», daļa no starptautiskā dāņu
uzņēmuma AS «Spectre», kas specializējas aktīvās atpūtas un sporta apģērbu ražošanā,

aicina darbā šuvējas(-us)
ar pieredzi, kā arī bez pieredzes

darbam Kalnciemā (Robežu iela 1, Kalnciems, Jelgavas novads).
Uzņēmumā strādā vairāk nekā 300 darbinieku. Darba samaksa
tiek rēķināta no izstrādes ar iespēju nopelnīt līdz pat 800 EUR
mēnesī bruto, ja tiek sasniegta ļoti augsta efektivitāte.

Uzņēmums nodrošina:
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa, apmaksāts
atvaļinājums u.c.);
• divu nedēļu apmaksātu apmācību šūšanā darbiniekiem, sākot strādāt;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu uz/no Kalnciema uz Jelgavu
un Jūrmalu (ieskaitot apdzīvotās vietas, kas ir pa ceļam
minētajā maršrutā; daļēji apmaksātas transporta
izmaksas, kas nav šajā maršrutā);
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas izdevumu
kompensāciju;
• gaišas telpas, labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu
darba aprīkojumu.
Vakancei pieteikties pa tālruni 26382829 vai sūtot
CV pa e-pastu kristine.elste@spectre.lv.
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0.05 «Pēdējā māja pa kreisi». ASV trilleris. 2009.g.
2.05 «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija. 2008.g.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 7.sērija.
5.55 «Luī 2». Komēdijseriāls.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Sociālās kampaņas «Suns meklē mājas» noslēgums».
13.10 «Pirmoreiz ārzemēs». 8.sērija.
14.10 «Vienīgais». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
16.20 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Transformeri». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2007.g.
22.55 «Graustu miljonārs». Lielbritānijas drāma. 2008.g.
1.15 «Doom». ASV, Vācijas, Lielbritānijas un Čehijas
šausmu filma. 2005.g.
3.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.55 «Luī 2». Komēdijseriāls.

«Vārds uzņēmējiem»
Lielā izpārdošana «Hercogā»

Lielā izpārdošana – ziemas apģērbi, apavi un aksesuāri
visai ģimenei – 14. decembrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes
restorānā «Hercogs».
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 12. decembrim, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942, 26456942.

Jelgavā darbību uzsāk mammu personības
attīstības biedrība «Saime»

Mammu personības attīstības biedrība «Saime» aicina
atsaukties mammas (arī tētus), kas kādu laiku ir bērna
kopšanas atvaļinājumā un zināmā mērā zaudējušas (vai
nevēlas zaudēt) savas sociālās un darba prasmes un
iemaņas, ar mērķi, kopīgi sadarbojoties, uzlabot privātās
un profesionālās dzīves kvalitāti, atgūt un nostiprināt ticību
saviem spēkiem, izvairīties no pārmērīgas mātes lomas
aktualizēšanas, atrast laiku, lai ikdienā harmonizētu arī
pārējās sievietes lomas, tādā veidā nepazaudējot sevi
ikdienas rutīnā, organizēt izglītojošus, motivējošus pasākumus, kā arī atbalsta, praktiskās palīdzības un interešu
grupas. Kontaktpersona – Iveta Šaicāne
(tālrunis 28601104, e-pasts iveta.shaicane@inbox.lv).
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Pasākumi pilsētā
 27. novembrī pulksten 15 – radošā vēstures konkursa skolēniem «Reiz Jelgavā…»
1. kārta (Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2).
 27. novembrī pulksten 16.30 – radošajā nodarbībā iespēja veidot Ziemassvētku
rotājumus un nelielas dāvaniņas tapošanas un dakšiņtamborējumu tehnikā. Dalība – bez maksas. Pieteikties pa e-pastu majasvidesskola@inbox.lv vai pa tālruni
29527047 (LLU Tehniskajā fakultātē J.Čakstes bulvārī 5).
 27. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Pa ķenguru pēdām».
Par Austrāliju stāstīs aizrautīgais ceļotājs Pēteris Strūbergs (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
 29. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Adventes vainaga veidošana»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 19 – Krievijas Nacionālā baleta viesizrāde. Vadītājs
S.Radčenko. 1. daļa: P.Čaikovskis, uvertīra no nepabeigtās operas «Romeo un Džuljeta». 2. daļa: «Šopeniāna». M.Fokina iestudējums – emocijām piepildīts bezsižeta
balets, kas liek atdzimt 19. gadsimta romantiskā baleta tēliem. Biļešu cena – € 7
– 25 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 16 – grupas «Menuets» 45 gadu jubilejas koncerts
«Esam!». Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 17 – lielās pilsētas egles iedegšana (Hercoga Jēkaba
laukumā).
 1. decembrī pulksten 16 – Jelgavas brīvprātīgo tikšanās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 2. decembrī pulksten 10 – Zemgales reģiona mājražotāju un amatnieku 4.
kontaktbirža, amatnieku un mājražotāju tirdziņš (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33).
 2. un 3. decembrī pulksten 16 un 18 – KINO. Jura Kursieša debijas filma «Modris»,
kurā filmējušies arī Jelgavas 4. vidusskolas pedagogi un audzēkņi. Lomās Kristers
Pikša, Rēzija Kalniņa. Biļešu cena – € 3; 2 (kultūras namā).
 3. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī» (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 4. decembrī pulksten 14 – Jelgavas Jauniešu forums 2014. Pieteikšanās līdz 1.
decembrim pa tālruni 63022724 vai e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv (Jelgavas
Amatu vidusskolā).
 5. decembrī pulksten 14 – apbalvošanas ceremonija «Gada brīvprātīgais Jelgavā
2014» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 5. decembrī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss: Ž.Anuijs «Savienojumi». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
 ATCELTS! 6. decembrī – apģērbu, apavu, sporta preču tirdziņš «Bazzar» (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
 6. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. decembrī pulksten 19 – baleta zvaigžņu Ziemassvētku koncerts. Piedāvā kompānija «Worldstars». Piedalās: Prāgas Nacionālā baleta, Beļģijas Karaliskā baleta un citu
teātru spilgtākie mūsdienu dejotāji. Programmā: Pas de deux no baletiem «Riekstkodis»,
«Diāna un Akteons», «Gulbju ezers», «Ziedu festivāls Genzano», «Žizele». Koncerta
mākslinieciskā vadītāja O.Azizova. Biļešu cena – € 25 – 10 (kultūras namā).
 7. decembrī pulksten 14 – Jelgavas bigbenda adventes koncerts. Solisti: Ance Krauze,
Līva Dumpe, Ivo Grīsniņš-Grīslis. Koncertu vada Anete Ašmane. Mākslinieciskais vadītājs
Raitis Ašmanis. Programmā – Ziemassvētku dziesmas džeza aranžējumos. Biļešu cena –
€ 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 26. novembra – izstāde «Ziemas motīvi». Izstāde apskatāma līdz 4. janvārim
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 27. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas izstādes «Strēlnieku leģenda» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 10. decembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku 2013./2014. gada
sezonas noslēguma izstāde. Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 1. un 2.
stāva foajē).
 Līdz 30. novembrim – Ievas Šustikas personālizstāde. Gleznas (k/n 1. stāva lielajā
foajē).
 Līdz 1. decembrim – Silvas Linartes gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).

Kultūras namā – kino: 2., 3. un
14. decembrī rādīs «Modri»
 Ritma Gaidamoviča

2. un 3. decembrī pulksten
16 un 18, kā arī 14. decembrī
pulksten 14, 16 un 18 Jelgavas
kultūras namā rādīs vienu no
šobrīd kinoteātros skatītākajām filmām – septiņām Lielā
Kristapa balvām nominēto
Jura Kursieša filmu «Modris».
Jāpiebilst, ka tajā uz lielā ekrāna būs redzamas arī «Spīgo»
meitenes, 4. vidusskolas pedagogi un absolventi.
Scenārijs ir no patiesiem notikumiem
iedvesmots stāsts par pusaudzi, kura samilzušais konflikts ar māti noved līdz tiesu
darbiem, kam seko Modra lēmums atrast
tēvu, kuru nekad dzīvē nav saticis.
Filma «Modris» nominēta septiņām
nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps»
balvām, tostarp kā labākā spēlfilma un
labākais režijas darbs. Savukārt filmas galvenās lomas atveidotājs neprofesionālais
aktieris Kristers Pikša nominēts labākā
aktiera balvai.
J.Kursieša režisētā filma saņēmusi gan
skatītāju, gan kino kritiķu atzinību. Kinozinātniece Kristīne Matīsa filmai «Modris»
dod maksimālo piecu zvaigžņu vērtējumu

un par tās finālu saka: «Tas ir tik lieliski
jaudīgs, ka elpa aizraujas.» Augstāko vērtējumu filmai sniedz arī žurnāla «Ir» kinokritiķe Kristīne Giluce: ««Modris» ir izcila
filma par trauslo pieaugšanas mākslu.»
Filmu atzinīgi novērtējuši arī citu valstu
kinokritiķi. Piemēram, ietekmīgais ASV
žurnāls «Variety» raksta, ka J.Kursietis
nepiedāvā atbildes, bet viņš paveicis apbrīnojamu darbu, uzdodot jautājumus.
«Stāstu būtu viegli pārnest uz jebkuru
ASV vidienes pilsētu, kur vecāki un sistēma pusaudžus bieži vien uzlūko līdzīgi,»
raksta ASV žurnāls.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
filmā vairākas lomas uzticētas ar Jelgavas 4. vidusskolu saistītiem cilvēkiem.
Proti, galvenā varoņa Modra meitene ir
šīs skolas absolvente jelgavniece Sabīne
Trumsiņa, bet puiša draugu lomas uzticētas absolventiem Alfrēdam Sebrim un
Kristam Krūskopam, mācību stundu vada
4. vidusskolas direktors Agris Celms, bet
«Spīgo» meitenes un viņu diriģente Līga
Celma-Kursiete, kas ir režisora sieva,
gan filmējušās, gan iedziedājušas spēlfilmas «Modris» tituldziesmu. Galvenajās
lomās – K.Pikša un izcilā aktrise Rēzija
Kalniņa.
Biļešu cena – 2 un 3 eiro, tās nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.

notikumi
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Ukraiņu zēns
Jelgavā iegūst draugus
 Sintija Čepanone

Pēc Latvijā pavadītā mēneša
šodien desmit gadus vecais
Staņislavs jau atkal ir kopā ar
savu ģimeni Ukrainā – Stasis
ir viens no tiem 60 ukraiņu
bērniem, kurš patvērumu uz
mēnesi rada Latvijā. Šajā laikā
par viņa audžuvecākiem kļuva
Aivara Pavāra un Janas Antsones ģimene no Jelgavas.
Kopš jūlija alianse «Latvija bez bāreņiem», atsaucoties organizācijas «Ukraina
bez bāreņiem» aicinājumam, palīdz atrast
ģimenes Latvijā, kuras būtu gatavas uz
mēnesi pieņemt morālai rehabilitācijai
bērnus no Doņeckas un Luganskas apgabaliem Ukrainā. Alianses valdes locekle
Antoņina Kravcune norāda, ka šajā laikā
Latvijā viesojušies jau 60 bērni – viņus
uzņēmušas vietējās ģimenes, kaut uz brīdi
ļaujot aizmirst dzimtajā pusē piedzīvoto.
«Bērni no Ukrainas Latvijā pavada mēnesi, un, jāatzīst, tas vecākiem ir neatsverams atbalsts gan morāli, jo viņi var būt
pārliecināti, ka bērni ir drošībā un līdz
ar to pasargāti no kara šausmām, gan arī
fiziski, jo šo laiku var veltīt, lai nokārtotu
sadzīviskas lietas un uzlabotu dzīves apstākļus, piemēram, no karadarbības zonas
pārceļoties uz mierīgākiem apgabaliem,
savestu kārtībā cietušās mājas. Savukārt
bērniem tā ir iespēja ikdienu pavadīt mierīgā vidē, atpūsties kopā ar viesģimenēm,
apmeklējot dažādas vietas un pasākumus,»
stāsta A.Kravcune.
Jana, Aivars un viņu astoņgadīgais dēls
Ričards uz laiku kļuva par ģimeni desmit
gadus vecajam Stasim no neliela ciematiņa
Jasnogorskas Ukrainā, kas atrodas starp
Slovensku un Doņecku – zēns Latvijā
ieradās 24. oktobrī. «Kad sociālajos tīklos
pamanījām alianses aicinājumu pieņemt
savās ģimenēs bērnus no Ukrainas, nevarējām atrast nevienu iemeslu, kāpēc lai
mēs to nedarītu. Jā, varbūt mūsu ideja
bija mazliet spontāna, taču šobrīd pavisam
noteikti varam teikt, ka katra kopā ar
Stasi pavadītā diena bija tā vērta,» saka
Jana, piebilstot, ka nebeidz apbrīnot, ar
kādu vieglumu bērni pielāgojas jauniem
apstākļiem.
Sākumā Stasis bijis tāds mazliet piesardzīgs, bet ātri vien iedzīvojās ģimenē, un
savs nopelns tajā noteikti ir Janas un Ai
vara dēlam Ričum. «Mamma mani ikdienā
sauc par cālīti, un Stasis nevarēja saprast,
ko tas nozīmē. Kad mamma viņam to
iztulkoja, mēs abi kļuvām par mammas
cālīšiem,» tā Ričus, sakot, ka Stasis tagad

Foto: no ģimenes
personīgā arhīva

Tā kā laikā, kad
ukraiņu zēns
Stasis (no kreisās) viesojās
Jelgavas ģimenē, Latvijā tika
atzīmēti valsts
svētki, viņam
likās, ka Latvija
visu laiku svin,
turpretim Ukrainā vairāk esot
tradīcija notikumus atzīmēt
ģimenes lokā.
kļuvis par viņa ukraiņu brāli un nu viņš
arī zina, kā to pateikt krieviski, kaut arī
pirms tam krievu valodā nezināja neviena vārda. «Spokojnij noči, brat,» apgūtās
krievu valodas zināšanas demonstrē Ričus.
Savukārt Stasis nosauc vārdus, kurus šajā
laikā apguvis latviski – «lūdzu; paldies;
Čupi, ķer bumbu!» –, turklāt nu arī viņš
zina, kas ir «Ugunsgrēks» – šis seriāls arī
viņam kļuva par neatņemamu vakara
daļu. Ģimenes vīriešiem ikdienā bijušas arī
savas «vīru lietas» – viņi brauca uz kino,
spēlēja «Monopolu», «Cirku», pagalmā
uzsita bumbu, spēlējās ar suni Čupi.
Jana teic, ka kopā pavadītais mēnesis
Stasi atklājis kā ļoti pieklājīgu, gādīgu un
izpalīdzīgu zēnu. «Veikalā viņš vienmēr
palīdzēja nest iepirkumu maisiņus, briketes mājas apkurei, mājās ar lielu atbildību
iesaistījās darbiņos, un šīs īpašības no
viņa pārņēma arī mūsu dēls. Kad pirkām
Stasim drēbes, viņš ļoti nopietni jautāja,
vai ziemas jaka nav pārāk dārga; kad
uztraucos par viņa labsajūtu – gan emocionālo, gan fizisko –, viņš vienmēr man teica:
«Jana, nomierinies, viss ir kārtībā!»,» tā
Jana, neslēpjot, ka par savu ikdienu Ukrainā Stasis runājis nelabprāt. To respektējot,
ģimene viņu nav tincinājusi par piedzīvoto,
arī ziņas televīzijā nav skatījušies, lai izvairītos no negācijām, taču tā vietā visi kopā
iepazina Jelgavu un Latviju un apmeklēja
vietas un pasākumus, kas Stasim bija
liels pārsteigums. Jana stāsta, ka sākumā
Stasim bija ļoti grūti aptvert, ka Latvija ir
tik maza – no viņa ciema līdz Kijevai vien
jābrauc piecpadsmit stundas!
Uz jautājumu, kas visspilgtāk palicis
atmiņā, Stasis nedomājot attrauc: «Akvaparks!» Tajā viņš pabijis pat divas reizes
un līdz šim kaut ko tādu nebija piedzīvojis.
Tāpat pozitīvas emocijas gūtas boulingā,
Pozitīvas
emocijas
Jana ar
ģimeni
Stasim ļāva
izbaudīt,
apmeklējot virkni
atpūtas
vietu – arī
zooloģisko
dārzu.

zooloģiskajā dārzā, futbola treniņos un
citās aktivitātēs, un to, ka zēns ir sajūsmā
par katru Latvijā pavadīto dienu, apliecināja arī viņa sarunas ar ģimeni – ik vakaru
Stasis skaipā sazinājās ar savu mammu,
daloties gūtajos iespaidos. «Viņa vecāki
mums neslēpa savu prieku un pateicību
par to, ka šajā grūtajā laikā esam uzņēmuši
viņu dēlu. Un arī mēs jutām, kā ar katru
dienu Stasis kļuva arvien mierīgāks, atgūstot emocionālo līdzsvaru,» tā Jana.
«Man ir mamma Nataša, kura strādā
bērnunamā «Antoška», tētis Oļegs, kurš
strādā Krematorskas Mašīnbūves rūpnīcā,
un divas māsas – vecākā Nastja un jaunākā
Taja,» ar savu ģimeni iepazīstina Stasis, un
Jana papildina, ka 15 gadus vecā Nastja
līdzīgas programmas ietvaros mēnesi
pavadījusi Vācijā. Kaut arī zēns neslēpj, ka
ilgojas satikt savu ģimeni, tajā pašā laikā
braukt prom viņš īsti negrib. «Man Latvijā
viss ļoti patika, un gribu šeit vēl kādreiz
atgriezties. Es noteikti te atgriezīšos!»
apņēmības pilns ir Stasis, savukārt Jana
neslēpj, ka arī viņas ģimene Stasi ar lielāko
prieku gaidīs ciemos.
Ukraiņu puika šajā laikā iemantoja ne tikai Janas ģimenes, bet arī kolēģu simpātijas – viņa strādā SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde». «Noteikti gribu pateikt
paldies kolēģiem par atsaucību un sirsnību, ar kādu viņi uzņēma Stasi – viņš mūsu
uzņēmumā bija diezgan biežs viesis, un par
lielāko viņa draugu kļuva mūsu vadītājs
Juris Vidžis. Tieši pateicoties viņa iniciatīvai, darba kolektīvs saziedoja naudu, lai
sarūpētu atvadu dāvanu Stasim – viņš
saņēma tik ļoti kāroto planšetdatoru, ko
solīja likt lietā, lai, jau esot savās mājās, ar
mums regulāri sazinātos un stāstītu par
savām ikdienas gaitām,» piebilst Jana.
Alianses «Latvija bez bāreņiem» valdes
locekle A.Kravcune norāda, ka pašlaik morālu palīdzību jeb iespēju saņemt rehabilitāciju Latvijā gaida vēl 250 ukraiņu bērni,
taču, lai viņi varētu ierasties mūsu valstī,
nepieciešami līdzekļi – jāsedz gan ceļa
izdevumi, gan arī pārējās ar bērnu transportēšanu un uzturēšanos Latvijā saistītās
izmaksas, un vienam bērnam tās ir 250
eiro. Taču ģimenēm Ukrainā vajadzīga arī
cita veida palīdzība. Par to, kāds atbalsts
būtu nepieciešams visvairāk, iespējams
uzzināt alianses «Latvija bez bāreņiem»
mājas lapā www.labb.lv vai sazinoties ar
A.Kravcuni pa tālruni 27706085.

Piedalies fotokonkursā «Jelgavai 750»!
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojoties Jelgavas jubilejas gadam, iestāde «Kultūra» izsludina fotokonkursu «Jelgavai 750»
un aicina piedalīties visus, kuri
vēlas parādīt mūsu pilsētu caur
fotoobjektīva skatījumu dažādos gadalaikos. Ziemas darbi
jāiesniedz līdz 1. februārim.
«Kultūras» pārstāve Marta Zīverte informē, ka fotokonkurss notiks četros posmos
visa jubilejas gada garumā. Pēc katra posma tiks apbalvoti labāko darbu autori un

izveidota izstāde Jelgavas kultūras namā.
Konkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs
neatkarīgi no profesionālās sagatavotības.
Viena no fotokonkursa žūrijas komisijas
pārstāvēm Latvijas Fotogrāfijas muzeja
direktore Maira Dudareva komentē:
«Pagājušajā fotokonkursā «Caur fotoobjektīvu raugos es...» tika iesūtītas daudzas
skaistas Jelgavas bildes, tomēr dominēja
tieši Jelgavas panorāma un Mītavas tilts.
Fotokonkursā «Jelgavai 750» mēs ļoti vēlētos iesūtītajās fotogrāfijās vairāk redzēt
Jelgavas notikumus un Jelgavas cilvēkus,
lai izstādes varētu izveidot krāšņas un
interesantas.»

Konkursa darbi tiks izmantoti arī ceļojošajai fotoizstādei, kura tiks eksponēta
Jelgavas sadraudzības pilsētās. Pagājušā
gada Jelgavas foto izstāde jau guvusi augstu novērtējumu Magadanā, Belostokā,
Ruelmalmezonā, Nova-Odesā. Līdzīgi
fotokonkursi tiek organizēti arī sadraudzības pilsētās, līdz ar to arī jelgavniekiem
būs iespēja iepazīt šīs pilsētas, iedzīvotājus,
tradīcijas, notikumus un arhitektūru.
Pirmajā posmā – «Ziema» – konkursa
darbi jāiesniedz līdz 2015. gada 1. februārim.
Dalībnieka anketa un nolikums pieejams
«Kultūras» mājas lapā kultura.jelgava.lv.

