Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 201 aktīvajam jelgavniekam, kas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti
24. novembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 119 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Imants Grīnfelds, Jānis Gerbaševskis, Sintija Zīle, Jānis Banders,
Jekaterina Volkova, Uģis Ozols, Kārlis Balodis, Aivis Aiversons,
Inese Buliga, Dzintra Penčuka.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Apstiprina Jelgavas
lielā ģerboņa skici
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā Valsts heraldikas komisijas sēdē
apstiprināta Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa skice. Ģerbonis juridiski stāsies spēkā, kad tiks reģistrēts Kultūras
ministrijas Ģerboņu reģistrā un informācija publicēta
«Latvijas Vēstnesī».

Sniegs jānotīra
līdz pusastoņiem
Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

un ietvju tīrīšanas darbos tika
iesaistīta 21 tehnikas vienība
Šī nedēļa pilsētā
un darbi turpinājās arī dienā.
sākās ar snigšanu –
«Tīrām ne tikai ielas, bet arī
pirmdien un otrdien
daļu ietvju gar pašvaldības
Jelgavā sniega sega
teritorijām, celiņus parkos,
pieauga līdz 12 – 15
laukumus. To gan dara sētniecentimetriem. «Zieki, gan arī notiek mehāniskā
mai esam gatavi, tehtīrīšana,» norāda M.Mielavs.
nika ir darba kārtībā.
Viņš piebilst, ka pagaidām
Otrdienas naktī jau
nav jāorganizē sniega izvešaap pulksten 3, kad
na no pilsētas, bet vietas, kur
beidza snigt, sākās
to varēs darīt, ir saskaņotas
lielie ielu un ietvju tīar Valsts vides dienestu. «Šis
rīšanas darbi,» situāsniegs ir viegls. Pat ja seko
ciju raksturo pašvalatkusnis, tas pieplok un nebūs
dības iestādes «Pilsētjāizved,» tā «Pilsētsaimniecīsaimniecība» vadītājs
bas» vadītājs.
Māris Mielavs.
Jāatgādina, ka arī privātmāju saimnieki, daudzdzīvokļu
Viņš stāsta, ka Jelgavas ielu māju iedzīvotāji, uzņēmumi

ir atbildīgi par savam īpašumam piegulošo ietvju tīrīšanu.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce
skaidro, ka saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12-15
īpašniekam piegulošajā teritorijā esošās ietves jānotīra līdz
pulksten 7.30, bet daudzstāvu
apbūves namu pagalmu piebraucamie ceļi un gājēju celiņi
– līdz pulksten 9. «Ja snieg pa
dienu, piegulošajā teritorijā
esošās ietves, grāvji, caurtekas
vai zāliens līdz brauktuves malai jānotīra līdz pulksten 22,»
skaidro S.Reksce, vienlaikus
uzsverot, ka sniegs jātīra tā, lai
netiktu bojāts ietves segums.

Ja ietves ir apledojušas, tās
jākaisa ar speciāli tam paredzētiem pretslīdes materiāliem.
Par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums vai piemērots naudas
sods: fiziskām personām – līdz
350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro. S.Reksce
informē, ka 2015. gadā par
ietvju netīrīšanu Pašvaldības
policijas Pilsētas iecirkņu grupa 53 gadījumos veica pārrunas
un sastādīja 28 administratīvā
pārkāpuma protokolus, savu-  Jana Bahmane
kārt šogad 24 gadījumos veiktas pārrunas un gada sākumā
Arī šogad, sagaidot
sastādīti 11 administratīvā
gada ģimeniskākos
pārkāpuma protokoli. Šī gada
svētkus – Ziemassvētotrajā pusē pagaidām nav sakus, Jelgavas pilsētas
stādīts neviens protokols.
pašvaldība mazajiem

Lai jaunajiem uzņēmējiem sniegtu
praksē balstītas zināšanas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas
koordinē biznesa inkubatoru darbību,
veido mentoru tīklu.
«Gaidām pieredzējušus uzņēmējus, speciālistus un dažādu
jomu ekspertus, kas
vēlas savas zināšanas
nodot jaunajiem vai
vēl tikai topošajiem
uzņēmējiem,» norāda Jelgavas Biznesa
inkubatora vadītājs
Ņikita Kazakevičs.

Viņš skaidro, ka mentoru
tīkls tiek veidots, lai biznesa
inkubatora dalībnieki laikus
varētu saņemt praktiskus padomus, konsultācijas un idejas,
kā tikt galā ar konkrētiem
izaicinājumiem un problēmām,
balstoties uz mentoru praktisko pieredzi vai izmantojot
mentoru sociālo kapitālu. Šis
modelis paredz, ka mentors
pats izvēlēsies uzņēmumu, ar
ko sadarboties, izvērtējot biznesa inkubatora uzņēmumu
portfolio. Šie pakalpojumi būs
bez maksas.
Interesenti pieteikties mentoru tīklam var pie jebkura biznesa inkubatora vadītāja visā
Latvijā. Ņ.Kazakevičs norāda,
ka arī Jelgavā jau piesakās
potenciālie mentori. «Man ir

vairāk nekā 20 gadu darba pieredze somu kompānijas «Oras»
Latvijas pārstāvniecībā, kur
mani galvenie pienākumi bija
apmācības un dažādu materiālu sagatavošana. Tas, ko es
varu piedāvāt jaunajam uzņēmējam, ir palīdzēt izstāstīt
stāstu un sagatavot prezentāciju. Šīs lietas jau netiek speciāli
mācītas – ir kursi, kuros runā
par to, kā tikt galā ar stresu,
kur likt rokas uzstāšanās laikā, bet tieši par prezentācijas
saturu un to, kā veidot slaidus,
runāts tiek mazāk,» stāsta
jelgavnieks Uldis Ozols, kurš
jau paudis gatavību iesaistīties
mentoru tīklā. Viņš piebilst,
ka prezentēšanas prasmes ikvienam jaunam uzņēmumam
ir svarīgas, lai veiksmīgi spētu

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

nājums gan komisijai, gan pašvaldībai šķitis piemērots. Heraldikas
komisijas apstiprinātajā Jelgavas
pilsētas lielā ģerboņa skicē uz
pamatnes nav iekļauts pilsētas
sauklis «Jelgava – pilsēta izaugsmei», un komisijas priekšsēdētājs
skaidro, ka atbilstoši heraldikas
tradīcijām devīze būtu izvietojama
tikai uz lentes, nevis uz pamatnes,
kā tas ir mākslinieku sākotnēji
piedāvātajās skicēs. Atsevišķas
nianses koriģētas, Kolāža:
arī domājot
JV
par ģerboņa reproducēšanu. «Tas
ir normāls ceļš, kā top ģerbonis,»
par veiktajām izmaiņām sākotnējās Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa
skicēs saka L.Šēnbergs.
Šobrīd tiek veikti nepieciešamie
darbi ģerboņa apstiprināšanai.
Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa skices autori ir Ilze Lībiete
un Juris Ivanovs.

Pilsēta bērniem dāvina izrādes

Biznesa inkubators veido mentoru tīklu
 Ilze Knusle-Jankevica

Ģerboņa heraldiskais apraksts: purpura
laukā aļņa galva dabiskā krāsā, uz kakla
valsts mazais ģerbonis
(bez zvaigznēm). Uz
masīvas sudraba pamatnes divi vairoga
turētāji – sudraba lauvas ar atpakaļpagrieztu
galvu, sarkanu mēli un zelta kroni.
«Jelgava ir otrā pilsēta Latvijā,
kurai būs lielais ģerbonis. Tas
pilsētai ir bijis vēsturiski, tāpēc Heraldikas komisijai nebija pamata
iebilst. Ciešā sadarbībā ar pašvaldību no vairākām sagatavotajām
Jelgavas lielā ģerboņa skicēm,
ieviešot zināmas korekcijas un
precizējot detaļas, komisija izraudzījās heraldiski atbilstošāko, kuru
arī mākslinieciski var veiksmīgi
atrisināt,» apstiprināto Jelgavas
pilsētas lielā ģerboņa skici komentē Valsts heraldikas komisijas
priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.
Viņš skaidro, ka, piemēram,
viens no Heraldikas komisijas
ierosinājumiem bija izvēlēties citu
vairoga formu, tāpat ieteikts kroni
novietot nevis virs vairoga, bet gan
virs tā turētājiem – lauvām, un,
kā norāda L.Šēnbergs, šāds risi-

popularizēt un realizēt savu
ideju. Jāpiebilst, ka uzņēmēji
par dalību mentoru tīklā un
biznesa inkubatoru dalībnieku konsultēšanu atlīdzību
nesaņem – tas ir brīvprātīgais
darbs.
Ikviens, kurš vēlas kļūt par
daļu no mentoru tīkla un
atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, var sazināties
ar Ņ.Kazakeviču pa e-pastu
nikita.kazakevics@liaa.gov.lv.
Konkrēta pieteikšanās termiņa
nav, jo, kā skaidro Ņ.Kazakevičs, pēc biznesa inkubatoru
dalībnieku problēmu un izaicinājumu identificēšanas mentoru pakalpojumi tiks maksimāli
pielāgoti katra biznesa inkubatora dalībnieka individuālajām
vajadzībām.

63048800

jelgavniekiem dāvina
izzinošu dāvanu – teātra
izrādes, kas no 6. līdz 9.
decembrim būs skatāmas Jelgavas kultūras
nama Lielajā zālē. Jelgavnieki aicināti noskatīties Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra izrādi
«Brēmenes muzikanti»
un Alunāna teātra un
teātra studijas «Čaika»
kopdarbu «Princese uz
zirņa».

Režisora Andra Bolmaņa iestudēto izrādi «Brēmenes muzikanti», kas veidota pēc brāļu
Grimmu pasakas motīviem, mazie
jelgavnieki varēs noskatīties 6., 7.
un 8. decembrī pulksten 10, 12 un
14. Savukārt Ā.Alunāna Jelgavas
teātra un teātra studijas kopdarbu
«Princese uz zirņa» krievu valodā
trīs seansos – pulksten 10, 12 un 14
– varēs skatīt 9. decembrī. «Iestu-

dējot šo darbu, balstījos uz klasiku,
jo vēlējos skatītājiem nodot savas
bērnības izjūtu. Protams, izrādē ir
arī mūsdienu elementi, piemēram,
suņa dziesma, kas pārtop repā,
taču galvenokārt vēlējos saglabāt
pasakas burvību,» stāsta iestudējuma «Brēmenes muzikanti»
režisors A.Bolmanis. Arī izrādes
«Princese uz zirņa» režisors Arvīds
Matisons izvēlējies klasisko stāstu
un atklāj, ka svarīgākais, iestudējot izrādi bērniem, ir kustība.
«Ar tekstu vien bērnu uzmanību
noturēt nav viegli, tādēļ izrādē ir
jābūt kustībai,» tā A.Matisons.
Viņš pozitīvi vērtē Ā.Alunāna
teātra un teātra studijas «Čaika»
ilggadējo sadarbību, dāvājot pirmssvētku prieku ne vien latviešu
valodā runājošajiem bērniem, bet
arī cittautiešiem.
Izrādes no 6. līdz 9. decembrim
notiks kultūras nama Lielajā zālē,
un tās ar ielūgumiem aicināti
apmeklēt Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu un sākumskolu
audzēkņi no piecu gadu vecuma.
Uz izrādēm aicināti arī tie jelgavnieki, kuri bērnudārzu neapmeklē,
iepriekš piesakoties pa tālruni
63023461, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Visiem bērniem atrast aizbildņus
vai audžuģimenes nebūs iespējams»
 Jānis Kovaļevskis

«Pēdējā laikā arvien
biežāk sastopamies ar
situācijām, kad bērni
tiek pāraprūpēti un vecāku prasības pret viņu
sasniegumiem ir pārāk
augstas. Tas noved ja
ne pie fiziskās, tad pie
emocionālās vardarbības arī šķietami labvēlīgas ģimenes,» uzsver
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Irisa Guntra Turčinska.
«Kad uzsākām darbu Bāriņtiesā
1996. gadā, bijām divi darbinieki
un galvenā aktualitāte bija atļauju
izsniegšana, kas vecākiem deva
tiesības pārdot bērniem piešķirtos
privatizācijas sertifikātus. Šobrīd
daudz kas ir mainījies, esam kļuvuši zinošāki un profesionālāki, jo
praksē nākas saskarties ar aizvien
sarežģītākām situācijām. Šogad
vien septiņiem Latvijas bērniem
palīdzējām atgriezties dzimtenē
no Lielbritānijas un Īrijas,» stāsta
I.G.Turčinska, kura šogad saņēma
Ministru prezidenta Pateicības
rakstu par ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas attīstībā. Sarunā
ar Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
vadītāju – plašāk par to, kā šo
gadu laikā mainījusies vecāku
attieksme pret savām atvasēm
un ar ko ikdienā nākas saskarties
Bāriņtiesas darbiniekiem.
Tiesībsargs aktualizējis
jautājumu par mazgadīgu
bērnu ievietošanu aprūpes
institūcijās, nevis audžuģimenēs. Kāda situācija šajā ziņā
ir Jelgavā?
Pieņemu, ka Tiesībsarga pārstāvji nav iedziļinājušies situācijā,
jo lielākā daļa mazgadīgo bērnu,
kuri tiek ievietoti valsts aprūpes
institūcijās, ir ar smagām medicīniskām diagnozēm. Šobrīd no
Jelgavas valsts aprūpes institūcijās ievietoti trīs bērni līdz četru
gadu vecumam, un visiem ir ārsta
izziņa par diennakts medicīnisko
uzraudzību. To nav iespējams
nodrošināt audžuģimenē.
Kā jūs raksturotu šā brīža
situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā?
Situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā var raksturot
ar vārdu «sadarbība». Bērnu
tiesību aizsardzība ir cieši saistīta
ar izglītības, veselības aprūpes,
sociālā darba, policijas un bērnu
tiesību aizsardzības speciālistu
sadarbību. Tiek nodrošināta atbalsta sistēma gan bērniem, kuru
tiesības un intereses tiek apdraudētas, gan vecākiem, kuriem
trūkst prasmju un zināšanu bērnu
aprūpē un uzraudzībā. Vērojama
tendence, ka arī sabiedrība aktīvāk iesaistās dažādu jautājumu,
kas saistīti ar bērnu tiesību un
interešu ievērošanu, risināšanā.
Iedzīvotāji arvien biežāk ziņo
par vardarbīgu izturēšanos pret
bērniem. Attieksme pret bērniem
savā ziņā ir visas sabiedrības atbildība, tādēļ aicinām sazināties ar
Bāriņtiesu, Pašvaldības policiju vai
Sociālo lietu pārvaldi gadījumos,
ja sastopaties ar bērnu tiesību
pārkāpumiem.
Valsts līmenī tiek strādāts
pie deinstitucionalizācijas jeb
tāda bērnu aprūpes modeļa
veidošanas, kas būtu pietuvi-

«Audžuģimenes vairāk izplatītas lauku
teritorijās, kur ir
grūtāk atrast algotu
darbu un dzīvojamā platība atļauj
uzņemt ģimenē
vairākus bērnus. Jelgavā tāpat kā citās
lielākajās pilsētās
audžuģimeņu
kustība nav izplatīta.
Šobrīd pilsētā ir piecas audžuģimenes,
bet mēs priecātos, ja
šādu vēlmi izteiktu
vairāk jelgavnieku,»
uzsver Jelgavas
pilsētas Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Irisa
Guntra Turčinska.
Foto: Austris Auziņš
nāts ģimenes aprūpei. Kādi
risinājumi tiek piedāvāti?
Ikvienam bērnam ir tiesības
uzaugt ģimenē un pakāpeniski
apgūt prasmes, kuras būs nepieciešamas, uzsākot pieaugušo
dzīvi. Tādēļ bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem prioritāri
tiek meklēti aizbildņi no ģimenes
locekļu vidus vai audžuģimenes.
Pārējie uzturas bērnu aprūpes
institūcijās. Deinstitucionalizācija
paredz šīs aprūpes institūcijas
pārveidot tā, lai arī šiem bērniem
būtu nodrošināta ģimeniska vide.
Bez bērnu aprūpes institūcijām
mēs neiztiksim, jo jāapzinās, ka
visiem bērniem atrast aizbildņus
vai audžuģimenes nebūs iespējams. Savā praksē esam sastapušies arī ar gadījumiem, kad bērni
paši atsakās doties pie audžuģimenes. Šādos gadījumos mums
jārespektē bērna vēlmes.
Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā «Atver sirdi Zemgalē»
starp Zemgales Plānošanas reģionu un Jelgavas domi noslēgts
sadarbības līgums. Šobrīd tiek
izvērtēti un izstrādāti individuālā
atbalsta pasākumi bērniem, kas
atrodas sociālās aprūpes iestādēs,
personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuri
dzīvo ģimenēs. Pēc šī izvērtējuma
tiks lemts, kā rīkoties turpmāk.
Kā jūs vērtējat situāciju ar
audžuģimenēm valstī?
Audžuģimeņu kustība vairāk
izplatīta lauku teritorijās, kur ir
grūtāk atrast algotu darbu un
dzīvojamā platība atļauj uzņemt
ģimenē vairākus bērnus. Jelgavā
tāpat kā citās lielākajās pilsētās

iedzīvotāji nav tik atsaucīgi veidot
audžuģimenes. Šobrīd pilsētā
ir piecas audžuģimenes. No 35
audžuģimenēs ievietotajiem pilsētas bērniem tikai četri atrodas
Jelgavas ģimenēs.
Cik vecu bērnu, pēc spēkā
esošās likumdošanas, var atstāt bez vecāku uzraudzības?
Bērnu tiesību aizsardzības
likums nosaka, ka vecākiem vai
personai, kuras aprūpē nodots
bērns, ir pienākums neatstāt bērnu bez uzraudzības līdz septiņu
gadu vecumam. Taču būtiskākais
ir nevis likumā noteiktais vecuma
cenzs, bet gan katra bērna brieduma pakāpe un pienākuma apziņa,
tādēļ vecākiem ir jāapzinās sava
atbildība, uzticot mazgadīga
bērna uzraudzību kādai citai personai vai arī atstājot savus bērnus
bez uzraudzības. Piemēram, itin
bieži ir gadījumi, ka bērns atstāts
uzraudzībā personai alkohola
reibumā, kas nespēj parūpēties
pat par sevi, vai kādam paziņam,
kas vienkārši ir aizmirsis par uzticēto pienākumu, izlaidis bērnu
pagalmā, no kurienes viņš aizgājis
izzinošā pastaigā apkārtējās ielās
vai devies uz lielveikalu. Šādas
situācijas liecina par to, ka daļai
sabiedrības trūkst izpratnes par
bērnu drošības jautājumiem.
Pētījumi socioloģijā un citās
nozarēs apliecina, ka attieksme pret bērniem bieži vien ir
saistīta ar kopējo ekonomisko
situāciju valstī. Vai to esat
novērojuši arī savā praksē?
Ekonomiskā situācija valstī
ietekmē visu sabiedrību kopumā,
taču attieksmi pret bērniem bieži

vien nosaka vērtību sistēma, kas
katrā cilvēkā tiek ieaudzināta,
pārmantota vai dzīves pieredzē
iegūta. Bāriņtiesas praksē arvien
biežāki ir gadījumi, kad bērni,
nepārtraucot vecākiem aizgādības
tiesības ar Bāriņtiesas lēmumu,
tiek nodoti citas personas aprūpē,
jo vecākiem ir pamatoti iemesli,
kādēļ viņi nespēj ikdienā īstenot
savu nepilngadīgo bērnu aprūpi
un uzraudzību. Visbiežāk šie
gadījumi ir saistīti ar finansiāliem
apsvērumiem, kad bērnu vecāki
dodas peļņā uz ārvalstīm, bet bērni
paliek Latvijā, kur turpina savas
skolasgaitas un tiek atstāti citu
personu uzraudzībā. Ar ekonomiskās situācijas ietekmi Bāriņtiesai
savā darbībā nākas saskarties
arī, izvērtējot ģimenēs pastāvošos
vardarbības riskus, jo līdztekus
četriem definētajiem vardarbības
veidiem – emocionālā, fiziskā,
seksuālā vardarbība un pamešana novārtā – arvien biežāk mūsu
redzeslokā nonāk ģimenes, kurās
ir vērojama bērnu pāraprūpe un
ekonomiskā vardarbība ģimenē,
kas izpaužas kā pārmērīga izdabāšana bērna vēlmēm vai, gluži
otrādi, ar ļoti stingrām un bieži
vien pat neizpildāmām prasībām
attiecībā uz mācību vai cita veida
sasniegumiem.
Cik strikta, jūsuprāt, ir
Latvijas likumdošana bērnu
tiesību aizsardzības jomā,
salīdzinot ar citām Eiropas
valstīm? Mediju telpā bieži
izskan stāsti, ka Norvēģijā vai
Lielbritānijā vecāku aizgādība tiek pārtraukta par mūsu
izpratnē maznozīmīgiem pārkāpumiem.

Tajos gadījumos, kuros esam bijuši iesaistīti, mēs nevaram runāt
par maznozīmīgiem pārkāpumiem. 2016. gadā esam saņēmuši
informāciju par septiņiem pilsētas
bērniem, kurus Lielbritānijas un
Īrijas atbildīgie dienesti izņēma
no ģimenēm un ievietoja audžuģimenēs. Atbilstoši starptautisko
tiesību normām pārņēmām šo
bērnu jurisdikciju un palīdzējām
atgriezties Latvijā. Jelgavā ir
atgriezies un ievietots audžuģimenē zīdaiņa vecuma bērniņš,
kura vecāki ir tiesāti Lielbritānijas tiesā par nežēlīgu attieksmi
pret savu jaundzimušo, Jelgavā
atgriezās arī četrus gadus vecs
bērns, par kuru rūpes uzņēmās
mātes māsas ģimene. Atgriezās arī
māte ar pieciem bērniem. Aktīvi
iesaistoties Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldei, Izglītības pārvaldei un
Sabiedrības integrācijas pārvaldei,
šie bērni tiek integrēti sabiedrībā,
apmeklē izglītības iestādes, vasaras brīvlaikā piedalījās Sabiedrības
integrācijas pārvaldes rīkotajā
nometnē nolūkā stiprināt latviešu valodu un integrēties vidē, no
kuras pirms pieciem gadiem devās
uz Lielbritāniju. Pēc Lielbritānijas
iestāžu sniegtās informācijas,
biežākie iemesli bērnu šķiršanai
no ģimenēm ir vecāku vardarbība,
atkarību izraisošu vielu lietošana
un bērnu pamešana novārtā.
Pēc statistikas datiem, katra otrā laulība tiek šķirta.
Kā vecāki spēj vienoties par
turpmāko bērnu aizgādību,
dzīvesvietu un iespējām tikties ar bērnu?
Bāriņtiesas pienākums ir sniegt
atzinumu vecāku strīdu gadījumos pēc tiesas pieprasījuma. Ņemot vērā, ka vecāku savstarpējā
komunikācija strīdu gadījumos ir
apgrūtināta, Bāriņtiesa piedāvā
mediācijas pakalpojumu. Jelgava pašlaik ir vienīgā pašvaldība
Latvijā, kas nodrošina šādu pakalpojumu saviem iedzīvotājiem,
kuriem ir nesaskaņas par bērna
aizgādības jautājumiem. Mediācija
ir brīvprātīgs sadarbības process,
kura laikā puses risina domstarpības un cenšas panākt savstarpēji
pieņemamu risinājumu. Ja vecāki
labprātīgi risina strīdu par saviem
bērniem, tas liecina par viņu spēju
uzņemties atbildību par saviem
bērniem, jo pārsvarā strīdu būtība
ir par neveiksmīgām attiecībām
pāru līmenī, kā rezultātā bērni
ir strīda ķīlnieki. Dažkārt vecākiem nav bijusi iespēja izrunāties.
Ģimenes strīdi, it sevišķi strīdi
par bērniem, ir psiholoģiski un
emocionāli smagi kā vecākiem, tā

arī bērniem. Tāpēc ir mediācija,
kuras laikā vecākiem tiek piedāvāta droša vide, kur ar neitrālas
personas starpniecību izrunāties,
ieklausīties sevī un otrā cilvēkā.
Laika posmā no 2015. gada maija
līdz šim brīdim ir novadītas 16
mediācijas, no kurām četras vēl
ir procesā, kā arī sniegtas divas
konsultācijas. Vecāki ir vienojušies
sešos procesos, noslēdzot izlīgumu,
kas apstiprināts Bāriņtiesas sēdē
un iesniegts tiesā. Tomēr ir arī
gadījumi, kuros šie strīdi turpinās gadiem. Šobrīd Bāriņtiesas
lietvedībā ir lieta, kurā vecāki
kopš 2012. gada nevar vienoties
par sava bērna aizgādību un
saskarsmes kārtību. Varam iedomāties, kādu iespaidu tas atstāj
uz bērnu…
Jūsu pilnvarās ir pieņemt
vienpersonisku lēmumu un izņemt bērnus no ģimenes. Pēc
kādiem kritērijiem vadāties
šādās situācijās?
Īpašos gadījumos, ja bērna
dzīves apstākļu pārbaudē vai
citās situācijās atklājas, ka bērns
atrodas veselībai vai dzīvībai
bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja
bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību
vai dzīvību, var tikt pieņemts
vienpersonisks lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu
bērna vecākiem. Pirms lēmuma
pieņemšanas par bērna šķiršanu
no ģimenes primāri tiek izvērtēta
iespēja novērst bērna apdraudējumu, bērnam paliekot ģimenē vai
nododot citas personas, ar kuru
bērnam ir emocionāla saikne,
īslaicīgā aprūpē drošos apstākļos.
Vienpersoniska lēmuma darbības ilgums ir 15 dienas. Tas ir
laiks, kas dod vecākiem iespēju
apliecināt savas spējas pašiem
aprūpēt bērnu. Diemžēl jāteic,
ka maz ir gadījumu, kad vecāki
šo laiku izmanto lietderīgi, pilda
Sociālo lietu pārvaldes speciālistu
noteiktos uzdevumus un spēj atgūt pārtrauktās bērna aizgādības
tiesības.
Cik bieži vecākiem pamostas sirdsapziņa un ir iespēja
atjaunot atņemtās aizgādības
tiesības?
Šādi gadījumi ir, tomēr tie
drīzāk ir izņēmumi. Šī gada 11
mēnešos aizgādības tiesības ir
pārtrauktas 39 gadījumos, bet
atjaunotas – tikai septiņos. Diemžēl daļa vecāku, kuriem tiek
pārtrauktas aizgādības tiesības,
to uztver kā atvieglojumu. Tomēr,
ja mēs redzam, ka vecākiem ir
patiesa vēlme atgūt savus bērnus, sniedzam visu nepieciešamo
palīdzību, jo bērnam nekas nevar
aizstāt mammu un tēti.
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Būvvaldē iesniegta jauna
lielveikala būvniecības iecere
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā piektdienā, 25. novembrī, SIA
«Auras centrs» Jelgavas
pilsētas Būvvaldē iesniegusi būvniecības ieceri tirdzniecības centra
projektam Cukura ielā
2. Paredzētais objekta
nomnieks ir «Depo».
Pašvaldība apstiprina,
ka būvniecības ieceres
pieteikumu ir saņēmusi
un tas tiks izvērtēts likumā noteiktajā termiņā
– mēneša laikā.
«Mēs augstu vērtējam līdzšinējo
sadarbību ar Jelgavas domi un
ceram, ka arī turpmāk tā būs
konstruktīva un lietišķa. Būvniecības iecere pilnībā atbilst visām
likuma prasībām un nodrošinās
tieši Jelgavas pilsētai veidotu un
arhitektoniski augstvērtīgu objektu,» uzsver SIA «Auras centrs»
valdes loceklis Uldis Sproga, piebilstot, ka šis ir unikāls gadījums
šāda veida objektu būvniecībā,

kad privātie investori ir ņēmuši
vērā pašvaldības prasības, radot
speciālu projektu ar mērķi pienācīgi nodrošināt tā iekļaušanos
pilsētvidē un infrastruktūrā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka pirmo būvniecības
ieceri pašvaldība noraidīja, jo Cukura iela ir pie Lielupes un tipveida
būve šajā pilsētas ainavai nozīmīgajā vietā neiederas. Uzņēmums
rīkoja skiču konkursu, kurā par
labāko atzīts arhitektu apvienības
«Lauders Architecture» piedāvātais variants. SIA «Auras centrs»
apstiprina, ka šī varianta būvniecības iecere šobrīd iesniegta Jelgavas
pilsētas Būvvaldē. Uzņēmums
lēš, ka Jelgavas projekta kopējās
investīcijas pārsniegs 15 miljonus
eiro, radot labi atalgotas darbavietas jelgavniekiem un palielinot
nodokļu ieņēmumus pašvaldībai.
Jāpiebilst, ka SIA «Auras
centrs» ir Baltijā lielākās investīciju kompānijas «Eften Capital»
uzņēmums. Šī investīciju kompānija Jelgavā jau ir uzbūvējusi
tirdzniecības centru «RAF centrs»
Pārlielupē.

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā.
Darba pienākumi:
• produktu attīstība saskaņā ar «Dinex» APQP procesu un procedūrām, ieskaitot PPAP dokumentu sagatavošanu;
• pārliecināties un sekot līdzi, lai produkts būtu rentabls un piemērots ražošanai;
• cenu aptaujas un tāmes sagatavošana sadarbībā ar pārdošanas vadītāju;
• sadarbojoties ar dažādām struktūrvienībām, nodrošināt jaunu OEM klienta konkrētu produktu
ieviešanu;
• pārskatīt projekta dokumentācijas atbilstību, kā, piemēram, rasējumus, specifikācijas, XAL
datu bāzi.
Prasības kandidātiem:
• augstākā tehniskā izglītība;
• darba pieredze metālapstrādes uzņēmumā ne mazāk par 2 gadiem;
• pieredze projektu vadībā;
• strukturēta un analītiska domāšana;
• labas komunikācijas spējas;
• labas datorprasmes – «MS Office», CAD programmas «Solidwork» eksperta līmenī;
• valsts valodas, krievu, angļu valodas zināšanas, vēlamas vācu valodas priekšzināšanas
(nepieciešamas komunikācijai ar grupas kompānijām visā pasaulē).
Tiks uzskatīts par priekšrocību:
• zināšanas par autoindustrijas kvalitātes standartiem – FMEA, APQP, PPAP;
• ERP sistēmas izmantošana projektu vadībā;
• pieredze darbā ar XAL «Concorde».
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā uzņēmumā;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Ozolnieku novads, LV-3002.
Jūsu CV un pieteikumu gaidīsim pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi «Projektu vadītājs».
Papildu informācija pa tālruni 63084885.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina savai komandai pievienoties tehnologu(-ģi).
Darba pienākumi:
• ISO TS 16949 dokumentācijas izstrāde – OEM produktu PPAP (Ražošanas procesu apstiprināšana) dokumentācijas izstrāde un nepārtraukta optimizācija (iespējamo procesu kļūdu un to
radīto efektu analīze, kontroles plāns, darba instrukcijas);
• koordinēt sadarbību ar ražošanā esošajiem kolēģiem, lai nodrošinātu dokumentu sastādīšanu,
pamatojoties uz klienta prasībām;
• piedalīties OEM produkcijas tehnoloģisko procesu pārvaldībā;
• izgatavošanas tehnoloģijas pielāgošana ražošanas iespējām;
• tehnoloģisko procesu optimizācija;
• lielsēriju produktu ražošanas optimizācija;
• ražošanas procesu maršruta ievadīšana XAL sistēmā;
• cenu kalkulāciju izstrāde jaunajiem produktiem;
• instrumentu reģistrēšana un ievadīšana XAL sistēmā.
Prasības kandidātiem:
• augstākā tehniskā izglītība inženierzinību jomā;
• ne mazāk kā 2 gadu pieredze darbā ar inženierzinātnēm un tehnoloģiskajiem procesiem;
• labas datorprasmes «MS Office»;
• spēja strādāt patstāvīgi;
• labas komunikācijas spējas;
• valsts valodas, krievu, angļu valodas zināšanas
(nepieciešamas komunikācijai ar grupas kompānijām visā pasaulē).
Tiks uzskatīts par priekšrocību:
• zināšanas par «Lean» principiem ražošanā;
• zināšanas par XAL sistēmu.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā uzņēmumā;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Ozolnieku novads, LV-3002.
Jūsu CV un pieteikumu gaidīsim pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi «Tehnologs».
Papildu informācija pa tālruni 63084885.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.
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Mēra skolēnu un
vecāku aktivitāti
Foto: publicitātes

 Ģirts Pommers

22. novembrī Jelgavas 4. vidusskolas skolēni
un viņu vecāki iesaistījās eksperimentā, kurā ar
īpašām «Garmin» viedaprocēm tiek mērīts viņu
ikdienā veiktais attālums – nostaigātie soļi, uzkāptie stāvi un noskrietais attālums. Kā atzīst eksperimenta organizētāji Latvijas Olimpiskā komiteja,
Jelgavas 4. vidusskola ir viena no projekta «Sporto
visa klase» aktīvākajām mācību iestādēm, tādēļ
kā eksperimenta dalībnieki izvēlēta tieši šī skola.
Eksperimentā viedaproces
saņēma 30 audzēkņi no 3., 5.,
9. un 12. klases, kā arī desmit
bērnu vecāki. Eksperimenta
laikā iegūtie dati ne tikai ļaus
uzzināt, kā atšķiras dažāda
vecuma bērnu sportisko aktivitāšu līmenis, bet arī noskaid-

rot, kā tas mainās, pieaugot
vecumam. Fizisko aktivitāšu
eksperiments norisināsies
astoņas nedēļas. Dati tiks
analizēti apkopotā veidā, un
ar eksperimenta rezultātiem
plašāka sabiedrība varēs iepazīties februārī.

«Jau pirmajā nedēļā pēc aproču saņemšanas ir redzams,
ka projektā iesaistītie skolēni
ir krietni aktīvāki – sacenšas
savā starpā, lai palielītos ar
sasniegto. Aktīvākie bērni
dienā noiet apmēram 9000
soļu. Domāju, ka projekts
sasniedz savu mērķi – padara
gan bērnus, gan viņu vecākus
aktīvākus,» tā Jelgavas 4.
vidusskolas sporta skolotāja
Nataļja Gorškova. Jāpiebilst,
ka Pasaules Veselības organizācija iesaka ik dienu nostaigāt
vismaz 10 000 soļu.
Eksperimentu organizē
Latvijas Olimpiskā komiteja
sadarbībā ar uzņēmumu «Latvijas mobilais telefons».

ZRKAC iegūst atzinību Eiropas konkursā
 Ģirts Pommers

Jelgavas pilsētas pašvaldības ieguldījums
uzņēmējdarbības veicināšanā novērtēts Eiropas līmenī – Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) Eiropas Komisijas
konkursā «Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2016»
nominācijā «Ieguldījums uzņēmējdarbības
prasmēs» iekļuva trīs
laureātu vidū. Balvu pasniegšanas ceremonija
notika 24. novembrī
Slovākijas galvaspilsētā
Bratislavā.
ZRKAC tika nominēts kategorijā «Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs», kurā saskaņā ar
konkursa nolikumu tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā
līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības
prasmes. «ZRKAC ir izveidojis
inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta platformu, ar kuras starp-

niecību sniedz atbalstu vietējiem
uzņēmējiem, apkopojot labākās
prakses piemērus un nodrošinot
mentoru pakalpojumus. Īpašs
uzsvars tiek likts uz mājražotāju
un mazā biznesa kontaktbiržu,
kur ir iespēja dalīties pieredzē
un iegūt jaunus biznesa kontaktus turpmākai attīstībai. Otrs
platformas darbības virziens
ir ar dažādām radošām un uz
inovācijām orientētām izglītības
programmām iedrošināt topošos
un jaunos uzņēmējus spert pirmos soļus biznesā. Katru gadu
centrā reģistrējas vidēji 63 jauni
uzņēmēji – 91 procents no tiem ir
jaunās māmiņas un darba meklētāji,» teikts konkursa nominantu
aprakstā.
Iestādes vadītāja Sarmīte Vīksna pauž gandarījumu par saņemto atzinību. «Šajā konkursā piedalījās 31 dalībvalsts un kopumā
sešās kategorijās tika saņemti
343 pieteikumi. Mūsu kategorijā
sākumā tika izraudzīti desmit
finālisti, no kuriem sumināti
trīs. Balvu kā uzvarētāji saņēma
Liverpūles Džona Mūra Universitāte, taču mēs un Itālijas pārstāvji
saņēmām atzinību kā nacionālie

uzvarētāji. Balvu pasniegšanas
ceremonijā sēdējām pie viena
galda ar mūsu kategorijas žūrijas
pārstāvi, kurš slavēja sasniegto
un norādīja, ka mūsu darbam ar
jauniešiem ir pievienotā vērtība
– jauniešu apmācība uzņēmējdarbībā ir pozitīvs impulss tam,
lai samazinātos izceļošana no
Latvijas. Esam tiešām lepni par
sasniegto,» saka S.Vīksna.
Konkursam bija divas atlases
kārtas: vispirms nacionālā līmeņa
atlases kārta, ko Latvijā organizēja Ekonomikas ministrija, pēc tam
Eiropas mēroga atlase. Pavisam
konkursa dalībnieki tika vērtēti
sešās kategorijās: «Uzņēmējdarbības gara veicināšana», «Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs»,
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana», «Atbalsts uzņēmējdarbības
internacionalizēšanai», «Atbalsts
videi nekaitīga tirgus attīstībai un
resursu efektīvai izmantošanai»,
«Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība».
Šāds konkurss notiek katru
gadu ar mērķi apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus
Eiropā.

Aicina uz ģimenes sporta svētkiem
 Jana Bahmane
Sestdien, 3. decembrī, pulksten 11 Jelgavas sporta hallē
Mātera ielā 44a notiks ģimenes
sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem «Heijā, heijā, pulkā
nāc!», kurus apmeklēt aicinātas
ne vien Jelgavas, bet arī novada
ģimenes. Tā kā sporta svētki
notiks Ziemassvētku gaidīšanas
laikā, arī aktivitātes būs tema-

tiskas. Svētku dalībnieki aicināti līdzi ņemt rūķu cepures.
«Uz svētkiem aicinām arī
pirmsskolēnu brāļus un māsas, tāpat būs aktivitātes visai
ģimenei, kurās varēs startēt arī
vecāki,» stāsta ideju aģentūrā
«Tieši tev». Sporta svētku dalībniekiem būs jāveic dažādas
rūķu izdarības, īpaši uzdevumi būs sarūpēti arī vecākiem
bērniem.

Ģimenes uz pasākumu lūgtas
ierasties savlaicīgi, lai varētu
veikt dalībnieku reģistrāciju,
– iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama. Līdzi jāņem
maiņas apavi, norāda Sporta
servisa centrā.
Pasākumu organizē Sporta
servisa centrs sadarbībā ar
Izglītības pārvaldi, Sabiedrības
integrācijas pārvaldi un ballīšu
ideju aģentūru «Tieši tev».
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Īsi
 Lai noskaidrotu iedzīvotāju
viedokli par Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centra darbu un pilnveidotu
sniegto pakalpojumu kvalitāti,
jelgavnieki aicināti piedalīties aptaujā, informē pašvaldība. Aptaujas anketā iekļautie jautājumi ļaus
noskaidrot jelgavnieku informētību
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, informācijas pieejamību
un apkalpošanas kvalitāti. Aizpildīt
anketu iespējams pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā
«Aptauja».
 6. decembrī no pulksten 10
līdz 13 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā 2 norisināsies tradicionālās Uzņēmēju brokastis, šajā
reizē aktualizējot profesionālo
kontaktu sociālā tīkla «LinkedIn»
izmantošanu veiksmīgai kontaktu
veidošanai biznesam un karjerai,
informē organizatori. Semināra
eksperte – profesionālās izaugsmes
konsultante, personāla atlases un
konsultāciju uzņēmuma «DarbaGuru» vadītāja Inga Daliba, kura
desmit gadus aktīvi darbojas personāla piesaistes un novērtēšanas
jomā. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi
savus portatīvos datorus, lai varētu veikt nepieciešamās darbības
«LinkedIn» profila izveidei vai uzlabošanai. Reģistrēties semināram
var pa e-pastu jelgava@chamber.
lv, tālruni 28646086 vai pa e-pastu
jrta.asociacija@gmail.com, tālruni
63027404. Dalības maksa LTRK
biedriem: vienam pārstāvim no
uzņēmuma – bez maksas, katram
nākamajam – 10 eiro + PVN; uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri:
20 eiro + PVN.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
paziņojis labākos šoferus oktobrī.
Par izciliem
darba rezultātiem
reģionālajos
starppilsētu
pasažieru
pārvadājumos oktobrī apbalvots Igors
Strazds,
savukārt labākā autobusu vadītāja tituls Jelgavas pilsētas
pārvadājumos, izvērtējot darba
rādītājus, piešķirts Valentīnam
Skopecam, informē SIA «Jelgavas
autobusu parks», šoferiem sakot
paldies par kvalitatīvo un atbildīgo
darbu.

Publiskā apspriešana
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes
administrācijas 2016. gada 25.
novembra lēmumu Nr.2-26.3/9174
tiek nodots publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekts nekustamajiem īpašumiem Lielajā ielā 41A un Dobeles
šosejā 9, Jelgavā.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 01.12.2016. līdz
29.12.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 12.12.2016. plkst.18 Jelgavas
pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11,
Jelgavā, Zilajā zālē.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv, teritorijas
attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS), kā arī Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.
kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no
plkst.8 līdz 14.
Atsauksmes un priekšlikumus par
detālplānojuma projektu var iesniegt
rakstiski Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, vai elektroniski pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem šīs nedēļas sākumā Jelgavā par e-veselības sistēmas lietošanu bija noslēgti 39 līgumi: 23 – ar ārstniecības iestādēm, deviņi – ar ģimenes ārstu praksēm un septiņi – ar aptiekām
(juridiskiem īpašniekiem), taču kopumā mūsu pilsētā plānots noslēgt ap 100 līgumu. Ja šonedēļ nebūtu pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas e-veselības ieviešanai paredz pārejas periodu līdz 2017. gada 1.
septembrim, tad virkne pacientu jau šodien paliktu bez medicīnas pakalpojumiem, jo tieši 1. decembris sākotnēji tika noteikts kā datums, no kura pārtraucama darbnespējas lapu un recepšu aprite papīra formātā. Līdz ar
pārejas perioda noteikšanu ārstiem doti papildu deviņi mēneši, lai ne tikai formāli ieviestu, bet arī praktiski sāktu izmantot e-veselības sistēmu. Un arī pacienti šajā laikā varēs pierast pie gaidāmajām izmaiņām. Kādas tās būs?

Arī pacientiem būs jābūt pacietīgiem,
saprotošiem, pretimnākošiem
 Sintija Čepanone

Foto: Austris Auziņš

Kaut arī pacientu pieņemšanas laiks jau beidzies, ģimenes ārste Signe Novika
kopā ar māsiņu Initu Kļaviņu
turpina darbu – daktere e-veselības sistēmā vada datus,
lai izdrukātu recepti kompensējamiem medikamentiem
tiem pacientiem, kuriem
pieraksts ir nākamajā dienā.
«Tas ir gaišās nākotnes vārdā,» smaidot saka S.Novika,
kura jauno e-veselības sistēmu savā praksē, kas atrodas
SIA «Optima 1» telpās, sākusi
izmantot novembra otrajā
nedēļā.
Ģimenes ārste atzīst, ka visa tā jezga
atlikt–neatlikt e-veselību valstī sākās,
kad viņas parakstītais līgums pa pastu
jau ceļojis uz Nacionālo veselības dienestu (NVD), un varbūt labi, ka tā, jo atkāpšanās ceļa nav bijis. «No datora es nekad
neesmu baidījusies, tāpēc arī nepretojos
e-veselības ieviešanai – apzinos, ka tas
būtiski atvieglos darbu ārstam un būs
ļoti ērti pacientam, taču līdz tam mums
vēl garš ceļš ejams, un tas ir jāiet kopā –
pacientam un ģimenes ārstam. Saviem
pacientiem stāstu, ka šajā procesā viņu
atsaucība un sapratne būs ārkārtīgi
svarīga,» tā daktere, atzīstot, ka laiks,

ko šobrīd ārpus pieņemšanas laika velta
kompensējamo recepšu izrakstīšanai
saviem pacientiem, vēlāk attaisnosies,
jo vienreiz izrakstīta recepte sistēmā
saglabājas, tāpēc nākamreiz e-recepti
vajadzēs vien aktualizēt.
Pirmā reālā saskare ar e-veselības
sistēmu S.Novikai bija oktobra beigās,

kad NVD organizēto apmācību laikā ar
šo sistēmu varēja pastrādāt testa vidē.
«Nekā sarežģīta jau tur nav,» vērtē viņa,
stāstot, ka, teiksim, e-receptei šobrīd ar
roku jāievada vien receptes numurs,
pārējo sistēma piedāvā automātiski pēc
ievadītiem dažiem pirmajiem burtiem.
«Papīra formātā ar roku bija jāraksta

Valstī sākas e-veselības pilotprojekts
 Sintija Čepanone

No nākamā gada 1. septembra obligāta būs e-darbnespējas lapu un e-recepšu izrakstīšana kompensējamiem medikamentiem. Bet tā dēvētās
zilās receptes arī pēc deviņiem
mēnešiem ārsti varēs izsniegt
vai nu papīra formātā, vai
elektroniski, paredz pieņemtie
grozījumi normatīvajos aktos
par e-veselības lietošanu.
«Mēs tiešām neiebilstam ne pret e-slimības lapām, ne e-receptēm, ne pret e-medicīnu kopumā, mēs iebilstam pret pēkšņo
steigu, kādā to plānots ieviest mūsu valstī.
Turklāt gan pašā sistēmā vēl ir ļoti daudz
nepilnību, gan arī ārstiem jāļauj to apgūt
pakāpeniski, strādājot ar to testa režīmā,»
pamatojot, kāpēc nesteidz slēgt līgumu ar
Nacionālo veselības dienestu (NVD) par
e-veselības sistēmas lietošanu, norādīja
mūsu pilsētā uzrunātie ģimenes ārsti.
Drīz pēc tam medijos izskanēja Veselības
ministrijas paziņojums, ka ministre Anda
Čakša, apzinoties, ka pēc 1. decembra
var būt ārsti, kuri nebūs sākuši lietot
e-veselību, un šī iemesla dēļ pacienti var
nesaņemt nepieciešamos pakalpojumus,
jau tuvākajā laikā rosinās grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos,
paredzot pagarināt e-recepšu un e-darbnespējas lapu brīvprātīgas lietošanas
periodu. 29. novembrī grozījumi pieņemti,
līdz ar to no šodienas mūsu valstī sācies
e-veselības pilotprojekts, kas ilgs deviņus
mēnešus.

Arī iedzīvotāji var izmantot
e-veselības portālu

Gan pacientiem, gan veselības aprūpes
profesionāļiem e-veselība sākas portālā
www.eveselība.gov.lv – izmantojot internetbanku, elektronisko parakstu vai
elektronisko identifikācijas karti, ikviens
var reģistrēties sistēmā un atbilstoši savai
kompetencei to izmantot. Jau šobrīd pacienti, autorizējoties e-veselības portālā,
var apskatīties, kas ir viņu ģimenes ārsts,

kā arī norādīt savu kontaktinformāciju
un kontaktpersonu saziņai, taču tieši tur
turpmāk pakāpeniski uzkrāsies visa ar
veselību saistītā informācija, tostarp par
veiktajiem izmeklējumiem, diagnozēm,
izrakstītajiem medikamentiem. Jāuzsver,
ka sistēmā iespējams apskatīt informāciju
arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem.
«Līdz šim papīra formāta dokumentos
uzkrātā medicīniskā informācija e-veselības sistēmā nebūs pieejama – pacienta
ambulatorā kartīte pārrakstīta netiks,
taču ar laiku tā veidosies e-vidē un būs
pieejama arī pašam pacientam, ne tikai
mediķiem,» skaidro NVD pārstāve Agnese
Jasenoviča, akcentējot – kā pirmās e-vidē
obligāti ieviešamas e-darbnespējas lapas
un e-receptes kompensējamiem medikamentiem, taču zilās e-receptes un arī
citus dokumentus ārstniecības iestādes
e-veselības sistēmā brīvprātīgi var ievadīt
jau šobrīd. Jāpiebilst, ka informācija par
izrakstītajām e-receptēm un e-darbnespējas lapām sistēmā būs redzama tikai tad,
kad ārsti uzsāks to izrakstīšanu.

E-vides izmantošana ir brīvprātīga

Lēmumu strādāt e-vidē vai turpināt
rakstīt papīra veidlapas var pieņemt ārsts,
jo turpmākos deviņus mēnešus e-darbnespējas lapām un e-receptēm tiek saglabāta
alternatīva – papīra formāts. «Līdz 1.
septembrim ārsti e-veselības sistēmu
savā darbā var izmantot brīvprātīgi, taču
no savas puses aicinām nevilcināties un
izmēģināt strādāt e-vidē, lai pārliecinātos,
kā e-veselības sistēma darbojas praktiski,»
uz sadarbību aicina Veselības ministrijas
pārstāvis Oskars Šneiders, spriežot, ka
tad, kad sistēma būs apgūta, arī ārstu pretestība būs mazāka, līdz ar to e-veselību
sekmīgi varēs ieviest.
Bet tikmēr pacienti var tikai cerēt,
ka ārsta izvēle izmantot e-vidi neradīs
neērtības, aptiekā iegādājoties uz e-receptes izrakstītus medikamentus. Vietējā
aptieku tīkla «Pils aptieka» īpašniece Dina
Kurzemniece gan norāda, ka uzņēmumā
veikti visi nepieciešamie sagatavošanās
darbi, lai gadījumā, ja 1. decembrī klients
ierodas ar e-recepti jebkurā «Pils aptiekā»,
viņu nevajadzētu raidīt prom. «Apzi-

nāmies, ka bez grūtībām neiztikt, taču
e-veselības sistēmas ieviešanai uzņēmumā
esam gatavojušies soli pa solim,» tā viņa.
Savukārt tīkla aptiekās, kuru centrālais
birojs atrodas galvaspilsētā, skaidro, ka
e-veselība ikdienas darbā tiks iedzīvināta,
«tiklīdz tiks saņemts atbilstošs rīkojums
no Rīgas, un, visticamāk, problēmu apkalpot klientus nebūs, jo darbinieki vadīsies
stingri pēc instrukcijām».
Tiesa, pat pašās novembra beigās
vairākās pilsētas aptiekās uz jautājumu,
vai no 1. decembra pieņems e-receptes,
raustīja plecus.

E-slimības lapa darba
devējam nebūs jānes

Ar kādām izmaiņām jārēķinās iedzīvotājam, ja ārsts ierastās papīra veidlapas
vietā izrakstīs e-slimības lapu? NVD
skaidro, ka vienīgās izmaiņas būs lielākas ērtības, jo pacientiem tā vairs nebūs
jānogādā darba devējiem papīra formātā –
informācija par noslēgtajām darbnespējas
lapām darba devējiem būs pieejama Valsts
ieņēmumu dienesta EDS sistēmā. Ja kaut
kādu iemeslu dēļ cilvēkam tomēr būs
vajadzīga slimības lapas izdruka, to varēs
izdrukāt no sava profila portālā eveselība.
gov.lv, kur pakāpeniski uzkrāsies visas iedzīvotājam izrakstītās darbnespējas lapas.
Arī iesniegumu un e-darbnespējas lapu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
iedzīvotājs varēs iesniegt elektroniski caur
portālu www.latvija.lv.

Uz aptieku – ar personu
apliecinošu dokumentu

Taču ar e-recepšu iedzīvināšanu varētu būt mazliet sarežģītāk, lai gan NVD
skaidro, ka standarta situācijās viss būs
vienkārši: pēc ārsta apmeklējuma iedzīvotājs dodas uz aptieku un pie kases uzrāda
personu apliecinošu dokumentu – pasi vai
ID karti – vai e-receptes identifikācijas
numuru. Farmaceits pēc šiem datiem sistēmā redz, kāds medikaments izrakstīts,
un izsniedz to klientam.
Savukārt, ja recepšu zāles vēlas iegādāties citam cilvēkam, pircējam pie
kases jāuzrāda savs personu apliecinošs
dokuments, jānosauc tās personas vārds

viss, bet tagad informācija par pacientu
un par mani kā ārstu receptē parādās
automātiski, un man no piedāvātajām
izvēlnēm atliek izvēlēties medikamentu
un informāciju par tā lietošanu,» skaidro
ģimenes ārste, norādot, ka vislielākās
bažas šobrīd sagādā tas, ka sistēma
«velkas». Pusstundā viņa izrakstījusi

sešas kompensējamo medikamentu
e-receptes. Savukārt e-slimības lapa
dakteres «kontā» pagaidām tikai viena,
un S.Novika atzīst, ka to aizpildīt nebija
sarežģīti, bet līdz tās atvēršanai pagāja
kāds laiks. «Pēdējās dienās gan šķiet, ka
e-veselības sistēma tomēr sākusi strādāt
mazliet ātrāk,» konstatē viņa.
Tas, ko iepriekš daktere darīja ārpus
pieņemšanas, no 1. decembra būs jāpagūst vizītes laikā. Daktere atklāj, ka
standartā katram pacientam pieņemšanas laikā paredzētas 15 minūtes, un šajā
laikā līdztekus pacienta uzklausīšanai
un pārbaudei jāparedz laiks arī darbam
e-vidē – izrakstīt e-recepti vai atvērt
e-darbnespējas lapu. «Bez cilvēku sapratnes būs grūti, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai
pēc iespējas katrs pacients pierakstās pie
ģimenes ārsta uz pieņemšanu, nevis ierodas akūtajā stundā un paziņo: «Man vajag…» Tas neies krastā. Akūtajā stundā
pieņemam pacientus ar neatliekamām
sūdzībām,» S.Novika pacientus mudina
būt saprotošiem, cienīt kā ārsta, tā citu
pacientu laiku un vizītei pierakstīties
laicīgi: «Ja zāles ir ilgstošai lietošanai
un nepieciešama atkārtota recepte, tad
vizīti vajadzētu pieteikt vismaz nedēļu
iepriekš, pirms tās beidzas.»
Kaut arī šobrīd par e-sistēmas ieviešanu vēl ir ļoti daudz neskaidrību, S.Novika pārliecināta, ka ar laiku tā noteikti
atvieglos medicīnisko aprūpi: «Tā teikt,
caur ērkšķiem uz zvaigznēm!»

67803300 (iedzīvotājiem);
E-veselības ārējo lietotāju P
P 67803301 (veselības aprūpes
atbalsta dienests
profesionāļiem);

(darba dienās no pulksten 8 līdz 20) P e-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv.
un uzvārds, kam recepte izrakstīta, un
e-receptes identifikācijas numurs.
Taujāta, kā cilvēks var zināt, kāds medikaments izrakstīts un kāds ir e-receptes
identifikācijas numurs, NVD pārstāve
Evija Štālberga atgādina, ka to var uzzināt, autorizējoties e-veselības portālā, pēc
pacienta lūguma to arī ārsts var izdrukāt,
jo «ārstam un pacientam savā starpā ir
jārunā».
«Lai kāds būtu izrakstītās receptes derīguma termiņš un izrakstītais daudzums,
pacients e-receptē izrakstīto medikamentu var izņemt pa daļām vienā vai vairākās
aptiekās visa e-receptes derīguma termiņa
ietvaros,» kārtību, kā ar e-recepti varēs iegādāties zāles, kas paredzētas ilgstošai lietošanai, skaidro A.Jasenoviča. Tāpat līdz
ar e-receptes ieviešanu saglabāta iespēja
uz parastās jeb zilās receptes izrakstītos
medikamentus iegādāties pa daļām: «Farmaceitam, pievienojot e-veselības sistēmā
medikamenta izsniegšanas ziņojumu, ir
pienākums norādīt zāļu daudzumu, ko
pacients ir pieprasījis izsniegt. Pēc daļējas
zāļu izsniegšanas sistēma automātiski
pārrēķinās zāļu atlikušo daudzumu, un
nākamajā aptiekas apmeklējuma reizē
izsniegšanai būs pieejams tikai atlikušais
zāļu daudzums.»

Papīra receptes izsniegs arī turpmāk

Veselības ministrijā akcentē, ka par deviņiem mēnešiem pagarināts arī e-recepšu
brīvprātīgais izrakstīšanas termiņš, turklāt no nākamā gada 1. septembra e-recepte obligāta būs tikai tajos gadījumos,
kad tiek izrakstītas zāles, kuru iegādes
izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā
kompensē no valsts budžeta līdzekļiem.
Taču arī tad, ja ārsts savā praksē būs sācis izrakstīt e-receptes, noteiktās situācijās
bez papīra formāta neiztikt. Piemēram,
recepti papīra formātā noteikti izrakstīs
arī tad, ja pacients ārstu būs informējis,
ka medikamentu plāno iegādāties citā
ES valstī; ja konkrēto medikamentu
pacientam kompensē apdrošinātājs; ja

tehnisku iemeslu dēļ recepti e-formātā
nebūs iespējams izrakstīt.
Saskaņā ar noteikumiem mājas vizītes
laikā recepte uz veidlapas izrakstāma
tikai tad, ja e-veselības sistēma tehnisku
iemeslu dēļ ārstam mājas vizītes laikā nav
pieejama, bet medikaments pacientam
nepieciešams steidzami. «E-veselības
sistēmā paredzēta iespēja ārstam recepti
rezervēt pirms vizītes pie pacienta. Tādā
gadījumā ārsts pacientam izsniedz receptes izdruku ar identifikācijas numuru,
bet pēc vizītes ārsts e-veselības sistēmā
aizpilda rezervēto recepti ar nepieciešamo informāciju. Šajā gadījumā pacients
uz aptieku var doties tad, kad ārsts ir
ievadījis e-veselības sistēmā nepieciešamo informāciju par šo recepti,» skaidro
A.Jasenoviča.

Gatavi darbam e-vidē

«Mājasdarbu esam izpildījuši un jau
no 1. decembra esam gatavi slimības
lapas izrakstīt e-formātā,» atzīst Jelgavas slimnīcas vadītājs Andris Ķipurs,
gan uzsverot, ka turpmākais darbs lielā
mērā atkarīgs no tā, kā ikdienas režīmā
strādās e-veselības sistēma. E-veselību
pakāpeniski gatava ieviest arī Jelgavas
poliklīnika – šim mērķim pat iegādāti
papildu datori – un SIA «Optima 1» jeb
bērnu poliklīnika.
Tiesa, ārstniecības iestādēs neslēpj – tā
kā līdz šim e-veselības sistēmas darbībā
fiksētas dažādas aizķeršanās, iespējams,
viss neies tik raiti, tāpat noteikti darba
procesā vēl radīsies virkne praktisku jautājumu, taču ārsti ir gatavi pārmaiņām.
«Protams, var jau diskutēt, cik konkrēti
šī sistēma ir pārdomāta, taču skaidrs ir
viens: slimības lapas un receptes elektroniskā formātā būs ieguvums gan laika,
gan precizitātes ziņā. Ar specializēto ārstiem paredzēto datorprogrammu savā
praksē strādāju jau septiņus gadus un pēc
pieredzes zinu – ja nobrūk internets vai
pazūd elektrība, darbs iet daudz lēnāk,»
saka ģimenes ārste Baiba Baķe.

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

«Jelgava/LU» brīvdienās
izcīna divas uzvaras

Jelgavas sieviešu volejbola klubs «Jelgava/
LU» brīvdienās aizvadīja divas Baltijas
līgas spēles, kurās izcīnīja uzvaras. Sestdien četros setos pārspētas «Famila/
Voru» VK volejbolistes ar 3:1 (25:13,
25:13, 15:25, 25:19), savukārt svētdien
sīvā cīņā piecos setos gūta uzvara pret
spēcīgo «TU/Eeden» vienību – 3:2 (29:27,
25:22, 22:25, 22:25, 15:13). Jelgavnieces ar deviņās spēlēs izcīnītām piecām
uzvarām un piedzīvotiem četriem zaudējumiem Baltijas līgas turnīra tabulā
12 komandu konkurencē ierindojas 5.
vietā. Nākamās spēles mūsu meitenēm
ir izbraukumā – 3. decembrī Igaunijā pret
«Achema KKSC», bet dienu vēlāk Daugavpilī, kad būs jātiekas ar VK «miLATss».

HK «Zemgale/LLU» iekļūst
Latvijas kausa pusfinālā

Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla atbildes spēlē pret HS «Rīga» 23. novembrī
uzvaru sēriju turpināja «Zemgale/LLU»
hokejisti, kas izcīnīja pārliecinošu panākumu ar rezultātu 9:3 un turpinās cīņu
par galveno trofeju. Pa diviem vārtiem
jelgavnieku labā guva Niklāvs Birovs
un Raimonds Upenieks. Latvijas kausa
pusfinālā mūsu hokejistu pretinieki būs
Rīgas «Mogo» vienība, mači tiks aizvadīti 14. janvārī un 1. februārī. Savukārt
Latvijas Virslīgas čempionātā jelgavnieki
26. novembrī ar rezultātu 5:4 pārspēja
«Prizmas» hokejistus, izcīnot jau devīto
uzvaru pēc kārtas. Jāpiebilst, ka «Zemgale/LLU» Virslīgas turnīra tabulā joprojām
atrodas 1. vietā.
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Volejbolisti pārtrauc
zaudējumu sēriju

Pagājušās nedēļas nogalē vīriešu
volejbola klubs
«Biolars/Jelgava»
aizvadīja spēles
Baltijas līgā – 26.
novembrī izbraukumā četros setos piedzīvots zaudējums pret Pērnavas volejbolistiem, bet dienu vēlāk jelgavnieki četru
setu spēlē pieveica «Jarvamaa», iegūstot
svarīgus trīs punktus. Šobrīd «Biolars/
Jelgava» Baltijas līgas turnīra tabulā ar
10 spēlēs izcīnītām divām uzvarām un
piedzīvotiem astoņiem zaudējumiem 14
komandu konkurencē atrodas 12. vietā.
Nākamās spēles Baltijas līgā jelgavnieki
aizvadīs 3. un 4. decembrī Igaunijā.

LLU zaudē «Turībai»

28. novembrī spēli Studentu basketbola
līgā aizvadīja LLU basketbola komanda,
kura ar rezultātu 76:93 zaudēja biznesa
augstskolas «Turība» basketbolistiem.
Kaut arī mūsējiem pirmo ceturtdaļu
izdevās uzvarēt ar 28:19, jau nākamajās desmit minūtēs rīdzinieki atguvās,
uzvarot otro ceturtdaļu ar 29:14.
Mača turpinājumā laukumā dominēja
«Turības» basketbolisti. Rezultatīvākais
jelgavnieku rindās bija Andris Justovičs,
kurš guva 34 punktus. Pēc aizvadītām
sešām spēlēm LLU komanda turnīra tabulā ar trim izcīnītām uzvarām un trim
piedzīvotiem zaudējumiem atrodas 4.
vietā. Bez zaudējumiem turpina spēlēt
tikai «Turība» – piecās spēlēs izcīnītas
tikpat uzvaras.

Jelgavā aizvadīts starptautisks
jauniešu turnīrs basketbolā
 Ģirts Pommers

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Zemgales Olimpiskajā centrā
un Jelgavas 4. vidusskolas
sporta zālē trīs dienu garumā notika jaunizveidotās
Somijas–Igaunijas un Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas
sacensības. Uz līgas 1. posmu
Jelgavā ieradās arī vairākas
Lietuvas komandas, bet starp
godalgotajām komandām no
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) vienībām
iekļuva tikai Vara Krūmiņa
trenētie U-19 vecuma puiši,
kuri sīvā cīņā ieguva 2. vietu.
Somijas–Igaunijas un Latvijas Jaunatnes basketbola līgu organizē igauņu
basketbola funkcionārs Kalevs Trumms.
«Jelgava atrodas ģeogrāfiski izdevīgā
pozīcijā, jo uz mačiem var ērti ierasties arī
Lietuvas komandas. Arī organizatoriski
viss ir nodrošināts augstā līmenī – gan
sacensību sportiskā puse, gan sadzīviskā.
Tas tomēr ir svarīgi, lai sportisti var domāt
tikai par basketbolu. Ļoti iespējams, ka
Jelgavā šāds turnīrs varētu notikt arī nākamajā gadā,» tā sacensību organizators.
Jelgavā basketbola mači tika aizvadīti
trīs vecuma grupās, kopumā startējot 19
komandām. U-14 vecuma grupas spēles
notika Jelgavas 4. vidusskolas sporta zālē,
un piedalījās gan Alvila Eglīša 2002. gadā
dzimušie puiši, gan Pētera Lagzdiņa trenētā 2003. gadā dzimušo puišu komanda.
Cīņā pret Somijas, Lietuvas un Igaunijas
komandām jelgavniekiem gāja grūti –
vienīgo uzvaru izcīnīja A.Eglīša audzēkņi,
tādēļ cīņās par godalgotajām vietām šoreiz
mājinieki neiesaistījās.
Savukārt U-16 vecuma grupā startē-

Zemgales Olimpiskajā centrā trīs dienu
garumā notika jaunizveidotās Somijas–
Igaunijas un Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas sacensības. No Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas komandām vislabāk veicās Vara Krūmiņa trenētajiem U-19
vecuma jauniešiem, kuri sīvā cīņā tika pie
sudraba medaļām.
Foto: Austris Auziņš

No 9. līdz 11. decembrim
Zemgales Olimpiskajā centrā
tiks aizvadīts tradicionālais
Baltijas kauss telpu futbolā.
Latvijas izlases spēles pret
Igaunijas un Lietuvas komandām jelgavnieki varēs vērot
bez maksas.
Kā atzīmē Latvijas Futbola federācijas
(LFF) Komunikācijas nodaļas vadītājs
Ilvars Koscinkevičs, mūsu pilsētā augstas
raudzes telpu futbola spēles ir veiksmīgi
notikušas un plānotas arī nākotnē.
«Jau iepriekšējos gados Jelgavā esam
organizējuši augsta līmeņa telpu futbola
spēles. Baltijas kauss būs kā sagatavošanās posms nākamā gada janvāra beigās
paredzētajām 2018. gada UEFA Eiropas
telpu futbola čempionāta kvalifikācijas
priekšsacīkšu turnīrm, kurā mūsu
komanda tiksies ar Igauniju, Vāciju un
Armēniju,» tā I.Koscinkevičs.
Arī Zemgales Olimpiskā centra sporta

K.Ustupa autoskola
aicina uz Bīstamo
kravu pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 12. decembrī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 29144430,
26656604.

SIA «ISTATE» (reģ.Nr.53603069281)
piedāvā darbu klientu menedžerim(-ei)
ar obligātu iepriekšēju pieredzi.
Darba pienākumi:
• veikt zvanus jauniem un esošajiem klientiem;
• jaunu klientu piesaiste;
• konsultēšana par preču sortimentu;
• pārdošanas apjomu paaugstināšana;
• darbs ar esošajiem klientiem;
• pārdošanas darījumu organizēšana;
• mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana.
Prasības:
• teicamas latviešu un krievu valodaszināšanas
(rakstiski un mutiski);
• mērķtiecība, uz rezultātu vērsts darbs;
• vēlme mācīties un spēja viegli komunicēt ar cilvēkiem.
Tālrunis 26042728, e-pasts info@efiltri.lv.

Piedāvā darbu
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā
darbu loģistikas speciālistam(-ei) ar pieredzi līdzīgā darbā. Pieteikties, sūtot CV pa
e-pastu personals@kulk.lv. T.63007719.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā darbu
vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var dzīvot uz vietas.
T.24850341.
Vecu cilvēku aprūpē uz nepilnu darba
dienu. T.20339253.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Pārdod
Skaldītu malku. T.27715117.
3 m garu malku. Skaldītu malku ar piegādi.
T.29341651.
Malku maisos. T.26775112.
2-ist. dzīvokli bez ērtībām. T.24860235.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas.
T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

jošie J.Vītola trenētie basketbolisti piecu
komandu konkurencē izcīnīja 4. vietu,
vienīgo uzvaru gūstot pret Rīgas «Pārdaugavu». «Turnīrs mūsu spēlētājiem tiešām
bija vērtīgs. Komandu nesen pameta divi
vadošie spēlētāji, tādēļ šī bija iespēja sevi
pierādīt citiem puišiem. Allaž, spēlējot pret
citu valstu komandām, var iegūt vērtīgu
pieredzi,» skaidro jelgavnieku treneris
J.Vītols. Jāpiebilst, ka U-16 vecuma grupā
triumfēja Siguldas basketbolisti.
Prestižajā U-19 vecuma grupā savas
pretenzijas uz godalgām jau no pirmās
turnīra dienas pierādīja V.Krūmiņa au-

dzēkņi, kuri piektdien un sestdien izcīnīja
divas uzvaras, triumfēja savā A apakšgrupā un kvalificējās finālcīņām. Finālgrupā
savā starpā sacentās Igaunijas «Virumaa
PK» komanda, jelgavnieki un Panevēžas
basketbolisti. Mūsējie ar deviņu punktu
handikapu pārspēja lietuviešus, taču svētdienas rītā nespēja demonstrēt kvalitatīvu
basketbolu, tādēļ piekāpās Igaunijas vienībai – 57:64. Brīnumi nenotika, jo mūsu
ziemeļu kaimiņi pārliecinoši pārspēja
Panevēžas komandu un izcīnīja pelnītas
zelta medaļas.
«Turnīrs atbilst mūsu meistarības

līmenim. Šobrīd populāras ir arī citas
Eiropas jauniešu līgas, kurās piedalās
Lietuvas, Krievijas un spēcīgākās Latvijas
komandas. Objektīvi izvērtējot, tomēr
jāsecina, ka šobrīd mums tur nebūtu ko
darīt – mūsu meistarības līmenis nav
tik augsts. Spēles šajās trīs dienās bija
interesantas, spraigas – tas, manuprāt,
ir galvenais, lai spēlētāji attīstītos,» secina Jelgavas U-19 komandas treneris
V.Krūmiņš.
Šīs līgas nākamais posms plānots no 20.
līdz 22. janvārim Hāpsalu, bet trešais – no
24. līdz 26. martam Rakverē.

ZOC atgriežas Latvijas telpu futbola izlase Novadu kausā uzvar Zemgale
 Ģirts Pommers
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organizators Toms Zvirbulis pauž gandarījumu par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību
ar LFF. «Mēs tiešām esam gandarīti, ka
līdz šim mums ir izveidojusies tik veiksmīga sadarbība. Zemgales Olimpiskais
centrs atbilst visām noteiktajām prasībām, un esam pārliecināti, ka Baltijas
kausa laikā spēsim nodrošināt augstākās
kvalitātes servisu – gan sportistiem, gan
līdzjutējiem.»
Kaut arī vairākus gadus Latvijas telpu
futbola izlasē nespēlē neviens jelgavnieks,
FK «Jelgava» komandas labākās kvalitātes ārsta arodā izlases telpu futbolistiem
nodos Oļegs Samoiļenko.
Spēļu kalendārs paredz, ka 9. decembrī
pulksten 19 Latvijas izlase aizvadīs spēli
ar Igaunijas komandu, bet 11. decembrī
pulksten 14 tiksies ar lietuviešiem. ZOC
10. decembrī pulksten 14 spēlēs Lietuva
pret Igauniju.
Savukārt UEFA Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu
turnīrs Jelgavā notiks no 26. līdz 29.
janvārim, Latvijas izlases pretinieces būs
Igaunijas, Vācijas un Armēnijas izlases.

 Ģirts Pommers

25. un 26. novembrī LLU Sporta nama peldbaseinā aizvadīta
27. Latvijas novadu kausa izcīņa peldēšanā, kurā uzvarēja
Zemgales komanda.
To veidoja Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) peldētāji. «Sacensības
noritēja augstā līmenī. Mēs beidzot varējām izmantot jaunās starta platformas un
laika fiksēšanas ierīces, kas atspoguļojās
sportistu rezultātos. Prieks, ka mūsu
komanda bija ļoti vienota,» atzīst JSPS
direktore Zelma Ozoliņa.
Kausa izcīņā kopumā piedalījās ap 160
peldētāju. Katra novada komandā bija 24
peldētāji, tāpat vairāki sportisti piedalījās
individuālajā ieskaitē. Zemgales komanda
uzvarēja, iegūstot 352 punktus, 2. vietā
palika Kurzemes komanda, kuru pārstāvēja Liepājas, Ventspils un Jūrmalas
peldētāji, 3. vietā – Vidzemes komanda
ar valmieriešiem sastāvā.
No mūsējiem individuāli jāizceļ Jevgeņi-

Dažādi
Veicam visu veidu būvniecības darbus,
t.sk. dzīvokļu iekšdarbus. T.27579193
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Koku, krūmu izzāģēšana. T.25994203.
Restaurē vannu emalju. T.20605520.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
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.

ja Boicova
Dzīvnieku morgs, kremācijas pakalpojumi.
(attēlā) saT.27020432.
sniegums
– peldētājs
Pateicība
otro gadu
pēc kārtas
Vēlamies pateikties visiem, kas bija kopā
savā īpašuar tuviniekiem, izvadot Sandru Beitmani.
mā izcīnīja
ceļojošo
Sēru paziņojums
daudzkārSērojošie bērni paziņo, ka aizsaulē
tējā Latviaizgājusi Konstancija Grase (dz.1938. g.)
jas rekorIzvadīšana no Bērzu kapiem
dista Agra Kārkliņa piemiņas balvu, kura
2. decembrī pulksten 13.
pienākas ātrākajam 100 metru brīvā stila
peldētājam. Otru augstvērtīgāko rezultā- Aizsaulē aizgājuši
tu sasniedza Deniss Komars – sportistam
IRINA ŠAKIROVA (1963. g.)
tas izdevās 100 metru brasa peldējumā.
ILGA SOOPA (1930. g.)
Sacensībās laboti divi Jelgavas rekordi: MONIKA STAĢE (1935. g.)
200 metrus brīvajā stilā Jēkabs Audzevičs ARNIS BALTUŠS (1960. g.)
nopeldēja 2:03,86 minūtēs (13 – 14 gadu DIĀNA MELNE (1990. g.)
vecuma grupā), bet Andris Skuja 200 JEZUPS DUMAROVS (1928. g.)
metrus uz muguras veica 2:11,79 minūtēs VELTA VEILANDE (1926. g.)
VJAČESLAVS DIDENKO (1987. g.)
(15 – 16 gadu vecuma grupā).
SOFIJA LOHOVA (1926. g.).
Nedēļas nogalē Jelgavā notiks Latvijas Izvadīšana 01.12. plkst.12 Bērzu kapsētā.
junioru čempionāts, kurā piedalīsies arī KONSTANCIJA GRASE (1938. g.).
JSPS komanda.
Izvadīšana 02.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2341.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 61.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Mīlestība no trešā acu skatiena». Romantiska komēdija. 2007.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 347. un 348.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 60.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2341.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Akadēmiķis Jānis Stradiņš». LTV videofilma.
1.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.10 «Kūku kari».*
8.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 345. un 346.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 655.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā».* Latvija – Zviedrija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 656.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
20.05 «Tūrists manā ciltī. Ekvadora». Dokumentāls seriāls.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 65.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Policists un policiste».
Vācijas kriminālkomēdija. 2010.g.
23.45 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 94.sērija.
10.10 «Televeikala skatlogs».
10.25 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
11.25 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 44. un 45.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 52.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Attīstības kods 2».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 16.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.50 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 7.sērija.
9.50 «Gatavo 3».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 9.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 1.serija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 54. un 55.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 8.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 6.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 15.sērija.
2.30 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 1.serija.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 55.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 6. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2342.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 62.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Seši gulbji». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*

13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 3.sērija.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 349. un 350.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 61.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2342.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Karlīna Caune.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kažokzvēru ādā». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Krāpšanas ilūzija». Piedzīvojumu trilleris (ar subt.). 2013.g.
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
8.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 347. un 348.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 656.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā».* Latvija – Čehija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 65.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 657.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Norvēģija.
21.45 «Maklauda meitas». Seriāls. 66.sērija.
22.35 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 5.sērija.
23.30 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
0.30 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
10.10 «Televeikala skatlogs».
10.25 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
11.25 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 46. un 47.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 90.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 53.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 «Apmierini mani 2». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 17.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 9.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 8.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 10.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 11.sērija.
22.55 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
0.50 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 16. un 17.sērija.
2.30 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 56.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 7. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2343.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 63.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 351. un 352.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 62.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2343.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Lai smuki!»
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5».
Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.40 «Aculiecinieks».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 349. un 350.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 657.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 66.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 658.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā».
21.45 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
22.30 «Latviešu jaunie režisori. Jānis Ābele. Augstāk par zemi». Īsfilma.
23.00 «Latviešu jaunie režisori. Mārtiņš Jurevičs. Androgīns». Īsfilma.
23.25 «Tūrists manā ciltī. Ekvadora». Dokumentāls seriāls.
0.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.45 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 96.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas
raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 54.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 2.sērija.
22.10 «Pastardiena». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
0.20 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Košākai dzīvei 3».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
2.55 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 18.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 10.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 9.sērija.
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 11.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 56. un 57.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 10.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 60. un 61.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.). 27.sērija.
22.45 JAUNUMS. «Gatava pārvērtībām».
23.30 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 11.sērija.
0.30 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 18.sērija.
1.25 «Šķiršanās formula». Seriāls. 11.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 57.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 8. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2344.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 64.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 353. un 354.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 63.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2344.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi». Dokumentāla filma.
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Savējie sapratīs.
Sešdesmitie – sākums». Dokumentāla filma.
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Personība. 100 g kultūras».*
0.50 «Kažokzvēru ādā». Dokumentāla filma.
1.50 «1:1. Aktuālā intervija».*

LTV7
5.00 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*

Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 351. un 352.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 658.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Personība. 100 g kultūras».*
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 659.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 67.sērija.
21.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.35 «Personība. 100 g kultūras».*
23.35 «Sporta studija».*
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Haleba: piezīmes no tumsas». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 97.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
11.45 «Zemes smarža». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 92.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 55.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
1.05 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
1.50 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 19.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 11.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 10.sērija.
9.55 «Rezervisti». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 12.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 11.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 62. un 63.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Asiņainais dimants». ASV un Vācijas trilleris. 2006.g.
0.55 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 19.sērija.
1.45 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
2.35 «Iespējams tikai Krievijā 4».
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 58.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 9. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 65.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 4.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 355. un 356.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 64.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Leģenda. Helmuts Balderis».
Dokumentāla filma.
22.15 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
0.30 «Latvijas sirdsdziesma».*
1.25 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 4.sērija.
2.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.50 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
4.50 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimis Eiropā».*
8.00 «Anekdošu šovs».*
8.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 353. un 354.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 659.sērija.
11.55 «Aculiecinieks».*
12.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Pokļukas Slovēnijā.
13.30 «Ar sapni mugursomā».*

14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 67.sērija.
15.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km sprints sievietēm.
16.00 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». 1/4 fināls.
18.15 «Ar sapni mugursomā».*
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kā paēdināt 10 miljardus?»
Dokumentāla filma.
21.10 «Leģendārie albumi. Bobs Mārlijs un «The Wailers»».
Dokumentāla filma. (angļu val, ar subt.).
22.10 «Ļoti labas meitenes». ASV drāma. 2013.g.
23.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.40 «Latviešu jaunie režisori. Jānis Ābele. Augstāk par zemi». Īsfilma.
1.10 «Latviešu jaunie režisori. Mārtiņš Jurevičs. Androgīns». Īsfilma.
1.35 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
2.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.10 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
3.40 «Leģendārie albumi. Bobs Mārlijs un «The Wailers»».
Dokumentāla filma. (angļu val, ar subt.).
4.35 «Anekdošu šovs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 98.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
11.45 «Mīlestības saldme». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 56.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Putnu balle».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
0.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 «Dzīvīte».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 20.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 12.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 11.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 12.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 13.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.55 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.55 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Karstais pārītis: apbruņotas un apburošas».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2013.g.
1.15 «Rezervisti». Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.10 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 20.sērija.
3.00 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 11.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 10. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Ķēniņš Strazdubārda». Vācijas pasaku filma.
11.40 «Zilā lampa». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
12.50 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
13.20 «Es mīlu ēdienu!»*
13.50 «Latvijas kods. Lai smuki!» Dokumentāla filma.
14.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.35 «Leģenda. Helmuts Balderis». Dokumentāla filma.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemeļu karaliene – baltā pūce».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums». Dokumentāla filma.
0.10 «Ļoti labas meitenes». ASV drāma. 2013.g.
1.55 «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva
«Kilograms kultūras 2015»».*
3.45 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
12.00 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
12.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
13.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
14.30 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
16.20 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». 1/2 fināls.
18.50 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris
19.20 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Spēle par 5.–8.vietu.
21.50 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls. 1.sērija.
23.35 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
1.35 «Leģendārie albumi. «Fleetwood Mac»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
2.40 «Haleba: piezīmes no tumsas». Dokumentāla filma (ar subt.).
3.35 «Kā paēdināt 10 miljardus?» Dokumentāla filma.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
5.45 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 42.sērija.
7.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 4.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.05 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 52.–54.sērija.
14.00 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
14.55 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
15.55 TV PIRMIZRĀDE. «Māsu ķildas». Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 3». ASV seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 48. un 49.sērija.
23.35 TV PIRMIZRĀDE. «Iestrēguši jaunībā».
ASV romantiska komēdija. 2014.g.
1.30 «Parāds». ASV trilleris. 2011.g.
3.15 «Salemas raganas». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 21.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 6.sērija.
12.10 «Gatava pārvērtībām». 1.sērija.
13.00 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.
14.20 «Policistu šovs». Spraiga sižeta filma. 2002.g.
16.25 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Jautrās pleznas». Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
21.50 «Slepkavu pārītis». ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Kaulu pilsēta». Vācijas un Kanādas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2013.g.
2.25 «TV3 ziņas».
2.55 «Iespējams tikai Krievijā 4».
4.15 «Iespējams tikai Krievijā».

Svētdiena, 11. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 13.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Latvijas kods. Vectēva tēvs». Dokumentāla filma.
19.25 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības garša».
ASV romantiska komēdija. 2016.g.
0.40 «Ziemeļu karaliene – baltā pūce». Dokumentāla filma.
1.40 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
2.30 «Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Vīri vannā»».*
4.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Zilā lampa». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
8.10 «Zebra».* (ar subt.).
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ķēniņš Strazdubārda». Vācijas pasaku filma.
11.50 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Spēle par 5.–8.vietu.
14.15 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
16.00 «Latvijas kausa izcīņa volejbolā». Fināls.
18.00 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Fināls.
20.15 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 4 x 6 km stafete sievietēm.
22.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
23.00 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.

Ādas problēmu, izsitumu,
sabiezējumu, apsārtumu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic

dermatologs Pauls Ozoliņš.

Jelgavā, Dambja ielā 10. Tālrunis 29217661.

Privātā pamatskola «Punktiņš»

IELŪDZ UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU
14. decembrī plkst.18
ar iespēju bērnus pieteikt
1. klasē nākamajam mācību gadam.
Pulkveža O.Kalpaka iela 14, Jelgava;
www.punktins.lv.

TV PROGRAMMA

0.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
0.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.20 «Muzikālā banka 2014».*
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 43.sērija.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
6.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Seriāls. 5.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 55. un 56.sērija.

12.25 «Cerību krasts». Krievijas melodrāma (ar subt. latv. val). 2013.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Putnu balle».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls.
21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 50. un 51.sērija.
23.15 «Viņi atgriežas 2». Seriāls. 1.sērija.
0.10 «Lepels un Langsams». Vācijas komēdija. 2011.g.
1.50 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
2.35 «Šaubu ēnā».
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 22.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» 5».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
12.15 «Solis augšup. Uz visu banku».
Muzikāla melodrāma. 2014.g.
14.45 «Slepkavu pārītis». ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.

16.50 «Jautrās pleznas».
Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Persijas princis. Laika smiltis».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.15 «Gaišā dienas laikā». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 «Solis augšup. Uz visu banku».
ASV muzikāla melodrāma. 2014.g.
2.25 «Impērija 2». Seriāls. 8.sērija.
3.15 «Iespējams tikai Krievijā».
4.10 «Šķiršanās formula». Seriāls. 7.sērija.
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Pasākumi pilsētā
1. decembrī pulksten 17 – koklētāju ansambļa koncerts «Ziemas sapņojums». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
1. decembrī pulksten 18 – muzikāla pasaka visai ģimenei «Grinča Ziemassvētki». Piedāvā Valmieras kinostudija. Lomās: M.Bezmers un I.Sutugova,
M.Eglinskis, I.Strads, M.Zvagulis, A.Kalniņa, T.Lasmane u.c. Biļešu cena –
€ 5 – 7 (kultūras namā).
2. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts koncerts
«Ar sauli sirdī» (Jelgavas 4. vidusskolas aktu zālē).
2. decembrī pulksten 19 un 3. decembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas
teātra PIRMIZRĀDE: M.Zīverts «Kurrpurrū». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena
– € 3 – 4 (kultūras nama Teātra kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas).
4. decembrī pulksten 16 – koncerts «Mazie skumjie Ziemassvētki», muzicē
vokālā grupa «Latvian Voices». Biļešu cena – € 9 (Sv.Annas baznīcā).
6., 7. un 8. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana mazajiem jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Brēmenes muzikanti»
pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem (latviešu valodā). Režisors A.Bolmanis.
Izrāde Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņiem no 5
gadu vecuma. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
9. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana mazajiem
jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde
«Princese uz zirņa» pēc H.K.Andersena pasakas motīviem (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Izrāde Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu
audzēkņiem no 5 gadu vecuma. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
10. decembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Ziemassvētku rota».
Neparastu Ziemassvētku rotājumu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. decembrī pulksten 13, 16, 19 – KINO. Filma «Melānijas hronika». Režisors
V.Kairišs. Filma veidota pēc rakstnieces M.Vanagas atmiņu romāna «Veļupes
krastā» motīviem. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
€ 2 (kultūras namā).
10. decembrī pulksten 15 – adventes koncerts. Muzicē vokālais ansamblis un
solistes Līga Anševica (soprāns), Solvita Bukšāne (mecosoprāns), Luīze Klinta Mardanoviča (ērģeles), koncertmeistare Inga Lankenfelde. Ieeja – par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
10. decembrī pulksten 16 – koncerts «Ar katru jaunu dienu». Piedalās:
koris «Zemgale», A.Puķīte (akordeons). Diriģenti – G.Pavilons un Z.Stafecka
(Sv.Jāņa baznīcā).
11. decembrī pulksten 11 – Ziemas ģimenes diena (pilsētas bibliotēkā).
11. decembrī pulksten 14 – akustiskā ziemas koncertprogramma «Es piederu Tev – Tu man». Piedalās: N.Zušs, I.Puncuļs, I.Balode, I.Grēvele, V.Gorņevs.
Programmā mūzika no akadēmiskās klasikas līdz mūsdienu popmūzikai. Biļešu
cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
11. decembrī pulksten 15 – koncerts trešajā adventē. Muzicē iestādes
«Kultūra» vokālais ansamblis «Guns», mākslinieciskā vadītāja – Guna Agruma.
Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
11. decembrī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
15. decembrī pulksten 17 – XII Bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls
«Ziemas pasaka», «Riekstkodis». Biļešu cena – € 5 – 10 (kultūras namā).
15. decembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
15. decembrī pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena klašu
koru koncerts. Piedalās meiteņu kori «Spīgmeitiņas», «Spīgo studija» un zēnu koris «Spīguņi», diriģenti – Arta Jurgenovska, Krista Lūsiņa, Ingus Leilands, Irina Osipova un Zane Stafecka, koncertmeistare – Daiga Rudzīte. Ieeja – par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
15. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Muzicē
akustiskās ģitāras meistars Kaspars Zemītis. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. decembrī pulksten 15 – adventes koncerts. Muzicē iestādes «Kultūra»
jauniešu koris «Mītava» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», mākslinieciskā
vadītāja un diriģente – Agija Pizika. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
17. decembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Izveido savu Ziemassvētku eglīti». Taupīsim Latvijas mežus un Ziemassvētku eglīti darināsim paši!
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. decembrī pulksten 14 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju
izrāde «Īkstīte». Mūzikas autors – J.Lūsēns. Libreta autore un izrādes režisore
– D.Micāne-Zālīte. Horeogrāfes – L.Jansone un G.Trukšāne. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Programmu skatīt
mājaslapā www.llu.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26498504. Dalības maksa –
€ 25 (Jelgavas pilī).
18. decembrī pulksten 11 un 13 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Jemeļas
Jaungada piedzīvojumi». Pasākums krievu un latviešu valodā. Jāpiesakās līdz 14.
decembrim pa tālruni 26034332. Organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde.
Biļešu cena – € 2 (2. pamatskolas aktu zālē).

Izstādes
No 1. decembra – mākslas studijas «Mansards» izstāde. Atklāšana 1. decembrī pulksten 16 (pilsētas bibliotēkā).
No 1. decembra – izstāde «Alvis Pīzelis. Gleznas» (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
No 2. decembra – «Es redzu tā\Tumsa krāsās». Izstādes darbu autori – cilvēki
ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Izstādi organizē Latvijas Neredzīgo biedrības
Jelgavas teritoriālā organizācija sadarbībā ar biedrību «Kultūras un mākslas
centrs «Nātre»» (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 2. decembra – fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
No 3. decembra – T.Krivenkovas darbu izstāde «Sarkanā līnija» (Mākslas
skolā).
No 12. decembra – Valērija un Olgas Sudakovu izstāde «Ziemas poēzija»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 11. decembrim – M.Zvirgzdiņa. Gleznas (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 31. decembrim – E.Šmēdiņas leļļu izstāde «Svinēsim dzīvi kā leļļu teātri»
(pilsētas bibliotēkas nozaru literatūras abonementā).
Līdz 11. janvārim – V.Mercas gleznu izstāde «Rudens, pavasaris, vasara»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 12. janvārim – E.Rjabikina gleznu izstāde «Romantika un dzīve» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 15. janvārim – izstāde «Latvijas Sarkanajam Krustam 95» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Lietuvas un Latvijas neatkarīgo valstu izveidotāji – Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

Ella Ficdžeralda Jelgavas
bigbenda skanējumā
Foto: no JV arhīva

 Jana Bahmane

mantojums ir ļoti plašs. Viņa bija džeza
karaliene, un neviens džeza mūzikas
Otrajā adventē, 4. decembrī,
standarts nav iedomājams bez viņas.
pulksten 14 Jelgavas kultūras
Ja klasiķi spēlē Bēthovenu un Haidnu,
namā notiks par ikgadēju
tad džezā izpilda Ficdžeraldu,» vērtē
tradīciju kļuvušais Jelgavas
Jelgavas bigbenda mākslinieciskais
bigbenda adventes koncerts,
vadītājs Raitis Ašmanis. Viņš atklāj, ka
kas šogad veltīts leģendārajai
koncertprogrammā iekļauti E.Ficdžeraldžeza mūzikas virtuozei Ellai
das oriģinālaranžējumi. «Mēs izpildīsim
Ficdžeraldai. Nākamgad visā
dziesmas autentiskos aranžējumus, ko
pasaulē tiks atzīmēta dziedāFicdžeralda dziedāja 50., 60. un 70. gados,
tājas 100 gadu jubileja, tādēļ
uzburot klausītājiem tā laika atmosfēru.
Jelgavas bigbends ar solisti
Mūsu mērķis nav kopēt Ficdžeraldu, bet
Ievu Kerēvicu E.Ficdžeraldas
atdzīvināt viņas laika mūziku,» stāsta
jubilejas gadu ieskandinās,
R.Ašmanis. Koncertā skanēs arī citu
izpildot viņas skaņdarbus, kas
izpildītāju Ziemassvētku dziesmas džeza
veido nozīmīgu pasaules džearanžijā. Kopā ar bigbendu uzstāsies
za mūzikas mantojuma daļu.
dziedātāja I.Kerēvica, kura savas muzikālās gaitas uzsākusi, muzicējot Jelgavas
«E.Ficdžeraldas atstātais muzikālais bigbendā. «Tieši šeit Ieva aizsāka savu

mūzikas ceļu, kļūstot par mākslinieci,
kāda viņa ir šobrīd. Viņa ir beigusi Jelgavas Mūzikas vidusskolu, un šo gadu laikā
mēs esam daudz sadarbojušies. I.Kerēvica
ir viena no nedaudzajām Latvijas izpildītājām, kura kultivē džeza mūziku,» tā
R.Ašmanis. Koncerta apmeklētāji varēs
ne vien iepazīt E.Ficdžeraldas mūziku,
bet arī izzināt interesantākos mākslinieces dzīves un daiļrades pavērsienus.
E.Ficdžeralda bija amerikāņu džeza
dziedātāja, kuras balss diapazons aptvēra
trīs oktāvas. Viņas karjera ilga gandrīz
60 gadus, un šajā laikā E.Ficdžeralda
ieguva 13 «Grammy» balvas. Vairāki viņas
darbi ir iekļauti «Grammy» slavas zālē.
Jelgavas bigbenda koncerts 4. decembrī
notiks pulksten 14. Biļetes var iegādāties
kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā, cena – 4 – 6 eiro.

Jau 31. reizi pils vērs durvis balles viesiem
 Jana Bahmane

Jau 31. reizi Jelgavas pils aicina uz Ziemassvētku balli.
Šogad par apmeklētāju labsajūtu rūpēsies vairāk nekā 70
mākslinieku – mūziķi, aktieri,
dejotāji un dziesminieki. Pasākuma viesi varēs gan baudīt
dejas dažādu mūzikas stilu
pavadībā, gan arī piedalīties
radošās aktivitātēs. «Jelgavas
pils balle ik reizi ir citāda, vienīgais, kas šo gadu laikā palicis
nemainīgs, ir jaukā svētku
izjūta,» vērtē LLU Studentu
kluba vadītāja Jelgavas pils
Ziemassvētku balles galvenā
organizatore Anita Prūse.
A.Prūse stāsta, ka pils balle pulcē
vairākas paaudzes, tādēļ arī pasākuma
muzikālo noformējumu veidos dažādu
stilu mūziķi. «Ir vērtības, kuras mēs nevaram noliegt, piemēram, Raitis Ašmanis
un viņa bigbends, taču ik gadu aicinām
arvien jaunus izpildītājus, lai piemeklētu

mūziku dažādām paaudzēm un garastāvokļiem,» tā pasākuma galvenā organizatore. Klasisko balles pavadījumu pils aulā
nodrošinās Jelgavas bigbends R.Ašmaņa
vadībā ar solistiem Ievu Kerēvicu un
Ivaru Jercumu, kā arī grupa «Kraujas
band» ar solisti Iru Krauju-Dūdumu.
Savukārt citādas mūzikas cienītāji varēs
apmeklēt citas zāles, kur uzstāsies Dvīnes
ar grupu «Almost Famous», atskaņojot
mūsdienu R&B, soul un džeza mūzikas
hitus, kā arī disko mūziku, bet muzikālā
apvienība «A pie mums Jelgavā» priecēs
visus ar 60. – 70. gadu pasaules skaņdarbu
kaverversijām. Koncertzālē varēs baudīt
tenora Jāņa Kurševa, vijolnieces Intas
Brokas uzstāšanos, kā arī dzirdēt iemīļotas Ziemassvētku dziesmas kora «Liepa»
izpildījumā. Balles apmeklētāji aicināti
noskatīties arī muzikālu teātra uzvedumu
«Kurzemes hercogistes leģendu vēstnieki»
ar dziedošo aktieru piedalīšanos. «Deju
starplaikos balles viesi varēs rast patīkamu gaisotni, dodoties rāmā pastaigā pa
skaisti izrotātajiem un sveču pielietajiem
pils gaiteņiem, kuros darbosies ceļojošā
cirka mākslinieki, vai radoši darboties

meistardarbnīcās – greznot piparkūkas
un liet laimi, kā arī atvilkt elpu hercogienes Dorotejas salonā, kurā uzstāsies
pianists Uģis Muzikants. Būs aplūkojama
piparkūku mājiņu izstāde, notiks balles loterija, darbosies kafejnīcas un fotosalons,»
stāsta A.Prūse. Pils austrumu spārna 2.
stāvā notiks pils galma izklaides – tur pasākuma apmeklētāji varēs baudīt komediantu izrādi «Sanāciet, sanāciet pirmo reizi
Jelgavas pilī, caurbraucot no Krievijas uz
Parīzi». «Šogad atdzīvināsim kādreizējās
galma tradīcijas. Pils, dejas, galms un
āksti – tas viss pils ballei ir piederīgi,» tā
LLU Studentu kluba vadītāja.
Balle 17. decembrī sāksies pulksten
20, savukārt viesi aicināti ierasties jau
no pulksten 19.30. Ieejas kartes iepriekšpārdošanā var iegādāties Jelgavas pils
muzejā darba dienās no pulksten 9 līdz
16.30, kā arī Jelgavas kultūras nama kasē
un «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā,
cena vienai personai – 25 eiro. Kolektīvu
pieteikumi, kā arī biļešu rezervācija – pa
tālruni 26498504.
Ballē jāierodas vakartērpos: kungiem –
tumšs uzvalks, dāmām – garā vakarkleita.

Adventes koncerti Annas baznīcā sāksies ar ērģeļmūziku
 Jana Bahmane

Jaunais baznīcas gads Jelgavas Svētās Annas baznīcā sāksies ar Rīgas Mārtiņa
evaņģēliski luteriskās baznīcas
ērģelnieces un Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
mācībspēka Lienes Andretas
Kalnciemas ērģeļmūzikas koncertu adventes ieskaņā, kas
sestdien, 3. decembrī, sāksies
pulksten 15.
«Adventes laiks ir pārdomu pilns,
un tāda būs arī mana mūzika. Esmu
izvēlējusies franču un vācu komponistu
skaņdarbus, kas saturiski atbilst adventei

– mūzika iemieso gan apceri, gan arī tajā
saklausāma prieka dzirksts,» koncertprogrammu raksturo ērģelniece. Pasākuma apmeklētāji varēs dzirdēt Johana
Sebastiana Baha, Fēliksa Mendelsona,
Morisa Diriflē, Fransuā Kuperēna un
Nikolasa Brūna skaņdarbus. «Šis būs
mans pirmais solokoncerts Jelgavas Svētās Annas baznīcā. Līdz šim esmu daudz
asistējusi citiem mūziķiem, un man ir
prieks, ka šoreiz pie ērģelēm sēdīšos pati,»
tā L.A.Kalnciema.
Liene Andreta ir starptautisku konkursu laureāte, kura savu talantu attīstījusi divos virzienos – kā pianiste un
arī kā ērģelniece. Mūziķe piedalījusies
meistarkursos un koncertējusi Igaunijā,
Lietuvā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē,

Kanādā, Čehijā, Baltkrievijā, Beļģijā,
Polijā. L.A.Kalnciema šobrīd sadarbojas
ar dažādiem koriem, ansambļiem un solistiem, kā arī regulāri piedalās Rīgas Doma
koncertdzīvē, uzstājoties ērģeļmūzikas
koncertos, stāsta Svētās Annas baznīcā.
Ar L.A.Kalnciemas ērģeļmūzikas
koncertu Annas baznīcā tiks ievadīts
baznīcas gads, un no 10. līdz 22. decembrim dievnamā muzicēs dažādi Jelgavas
pilsētas un novada muzikālie kolektīvi un
viesmākslinieki – ansambļi, kori, solisti un
Jelgavas skolu audzēkņi un pedagogi, kā
arī Latvijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas studenti. Ērģeļmūzikas koncertu un
citus adventes koncertus aicināts apmeklēt ikviens interesents. Ieeja pasākumos
– par ziedojumiem.

