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AKG plāno dubultot
ražošanas apjomus

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» direktors Gerhards Ritcmans pārliecināts, ka ražošanas izmaksas ir atkarīgas no pielietotajām metodēm, nevis uzņēmuma atrašanās vietas. Tieši tas ļaujot Latvijas rūpnīcai konkurēt ar 12 citām AKG grupas rūpnīcām
Eiropā un eksportēt savu produkciju ne tikai uz Eiropu, bet arī Āziju un Brazīliju.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

izmaksās ap pusmiljonu eiro,
kā arī sākta ģeoloģiskā izpēte
Saskaņā ar AKG grupas attīstības stratēģiju Latvijas, Jelun topogrāfiskā plāna izstrāde.
gavas, rūpnīca ir vienīgā Eiropā, kurā nākamajos gados
«Jaunajā rūpnīcā ražošanas jauplānots būtiski palielināt jaudas. Lai to panāktu, līdzās
das būs apmēram tādas pašas
esošajai ražotnei nolemts būvēt jaunu. «Ar esošajiem
kā esošajā, līdz ar to strādājošo
resursiem mēs strādāt varam vēl gadu – klientu mums
skaits varētu dubultoties,» tā
pietiek, plānotais apgrozījums 2012. gadā ir 33 miljoni
G.Ritcmans, piebilstot, ka šoeiro, bet esošās rūpnīcas tālāka izaugsme ir ierobežota.
brīd «AKG Thermotechnik LetSavukārt jaunā rūpnīca mums ļaus dubultot ražošanas
tland» ir ap 200 darbinieku.
apjomus,» tā SIA «AKG Thermotechnik Lettland» direkGan pagājušais, gan šis gads
tors Gerhards Ritcmans, piebilstot, ka jaunā rūpnīca
automašīnu radiatoru ražodarbu varētu sākt 2014. gadā.
šanas uzņēmumam bijis veiksmīgs, un, ņemot vērā 2010.
Jaunās rūpnīcas būvniecība šams izbūvēt jaunu elektrības gada neto apgrozījumu, kas bija
jau uzsākta – tiek projektēta pieslēgumu un ievilkt līdz 1,5 9,28 miljoni latu, «AKG Therinfrastruktūra, jo nepiecie- kilometrus garu kabeli, kas motechnik Lettland» iekļauts

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome uzsāk kultūras
pasākumu projektu
pieņemšanu 2012. gadam. Projektus var
iesniegt līdz 30. decembrim.
Konkursa mērķis – veicināt
mākslas un kultūras tradīciju
iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības
iesaistīšanu kultūras dzīvē,
apzināt un saglabāt kultūras
mantojumu, kā arī atbalstīt
jaunrades procesus. Projektu konkursā var piedalīties
fiziska vai juridiska persona,
iesniedzot ne vairāk kā vienu
projektu. Konkursa vadlīnijas
un pieteikuma veidlapu var

saņemt aģentūras «Kultūra»
birojā un mājas lapā: www.
kultura.jelgava.lv.
Projekts jāiesniedz līdz 30.
decembra pulksten 14.30 «Kultūras» birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (zīmogs datēts ne
vēlāk kā 30. decembris). Adrese:
Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūra «Kultūra», 2012. gada
kultūras pasākumu projektu
konkursam, Krišjāņa Barona
iela 6, Jelgava, LV – 3001.
Sīkāka informācija pieejama,
zvanot Natālijai Korzanei pa
tālruni 63023461, 25900004 vai
pa e-pastu: natalija.korzane@
kultura.jelgava.lv. Jāpiebilst,
ka prioritātes tiks piešķirtas
projektiem, kuri paredz veidot
Jelgavu kā Zemgales novada
kultūras centru un kuriem
tiks piesaistīts finansējums no
vairākiem avotiem.

14. decembrī pulksten 10
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notiks Zemgales
amatnieku un mājražotāju kontaktbirža. «Mērķis
ir popularizēt amatnieku
darinājumus, kā arī izglītot amatniekus, veicinot
uzņēmējdarbības attīstību,» norāda ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone.

Pasākumam pieteikties aicināti
amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji, izejmateriālu tirgotāji un
piegādātāji, zinātnieki, kuri vēlas
sadarboties ar amatniekiem, pašvaldību darbinieki, kuri vēlas atbalstīt
amatniekus, un citi interesenti.
Pieteikties var līdz 9. decembrim pa
tālruni 63012155 vai e-pastu: liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
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Gaida gaišāko
objektu pieteikumus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība
pirms Ziemassvētkiem
izsludinājusi konkursu
«Gaišākais pilsētvides objekts» un līdz 20. decembrim aicina pieteikt savu,
kaimiņa vai kādu pilsētā
pamanītu izrotātu un
izgaismotu objektu. Īpaši
pašvaldība rosina uzmanību pievērst spožām
iestāžu un uzņēmumu
namu fasādēm, izgaismotām privātmājām un
to apkārtnei, daudzdzīvokļu māju balkoniem
un lodžijām, ko saimnieki
dekorējuši ar izdomu un
gaumi.
Ziemassvētkiem un gadu mijai
sapostos objektus pilsētā konkursam var pieteikt līdz 20. decembrim, ziņo Jelgavas pašvaldības
preses sekretāre Līga Klismeta.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti šādās
kategorijās: iestādes un uzņēmumi;
mazie uzņēmumi; tirdzniecības
centri un lielveikali; veikalu tīkli;
privātās dzīvojamās mājas; daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni vai
lodžijas; spožākā pilsētas iela.
Iedzīvotāji spožākos objektus

laikraksta «Dienas Bizness»
veidotajā lielāko uzņēmumu
topā. G.Ritcmans veiksmi skaidro vienkārši – visa pamatā ir
lean management sistēma, kas
orientēta uz neproduktīvo dar Ritma Gaidamoviča
bību samazināšanu ražošanas
procesā. «2009. gadā, kad sākās
Jelgavas Sociālo lietu pārkrīze, mēs nesekojām citiem un
valde šonedēļ trūcīgajām
būtiski nesamazinājām darbipilsētnieku ģimenēm sānieku skaitu, bet viņus apmākusi dalīt «Latvenergo»
cījām, lai būtu gatavi brīdim,
dāvinājumu – elektrības
kad pasūtījumi atjaunosies.
norēķinu kartes 53,7 latu
Tagad varam redzēt, ka lēmums
vērtībā (500 kilovatstunbija pareizs,» stāsta uzņēmuma
das). Kartes var saņemt
direktors.

konkursam var pieteikt personīgi
Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11, pa
tālruni 63005522, 63005558 vai
elektroniski, rakstot uz e-pastu:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot
jānorāda nominācija, kurai izvēlētais objekts tiek pieteikts, tā
adrese, īpašnieks, kā arī jānorāda
pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs, lai nepieciešamības
gadījumā varētu sazināties.
Konkurss norisinās jau septīto
reizi, un tajā tiek ņemta vērā objekta atbilstība svētku tradīcijām
un pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Jāpiebilst, ka konkursā netiks vērtēti divu iepriekšējo
gadu pirmo vietu ieguvēji. Konkursa laureāti tiks sumināti 2012.
gada sākumā, un uzvarētāji par
noslēguma pasākumu tiks informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks, tās sastāvā būs pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins un galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis, pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora
vadītāja Iveta Šurma, pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done un
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja.

Dala «Latvenergo» kartes

Turpinājums 3.lpp.

Notiks mājražotāju kontaktbirža
Izsludināts kultūras
L.Miķelsone norāda, ka nepieciepasākumu projektu konkurss  Ilze Knusle-Jankevica šamība
pēc šāda pasākuma izkris Ritma Gaidamoviča

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

talizējusies, vairākkārt tiekoties ar
amatniekiem. «Vispirms jau gribam noskaidrot, cik plaša interese
ir par amatnieku darinājumiem.
Tāpat vēlamies popularizēt iespēju
kā «ciemakukuli» sadarbības partneriem pasniegt tieši amatnieku izstrādājumus,» stāsta L.Miķelsone,
piebilstot, ka amatnieki tiks arī
izglītoti – par nodokļu un likumdošanas jautājumiem, mārketingu
un produkcijas pārdošanu, par etniskā materiāla ienešanu mūsdienu
amatniecībā, par zinātnieku un
amatnieku iespējamo sadarbību, iespējām, ko amatnieki var izmantot
jau tagad. «Viena no tādām noteikti
ir mūsu uzņēmumu katalogs, kurā
amatnieki var ievietot informāciju
par sevi, savu produkciju,» tā
L.Miķelsone.
Savukārt tie, kuri vēlas tikai
apskatīt amatnieku darbus, aicināti pievienoties no pulksten
14.30 līdz 16.

arī tās ģimenes, kurās ir
bērns invalīds, audžuģimenes, ģimenes, kuras
audzina aizbildnībā esošos bērnus, un daudzbērnu ģimenes. Jelgava
saņēmusi 1500 dāvanu
kartes, un pirmajās dienās jau izņemtas vairāk
nekā desmit.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa stāsta, ka pilsēta saņēmusi 1500 dāvanu
kartes, kas jāizdala līdz 2013. gada
31. martam. Ģimenes saņems dāvinājumu – elektrības norēķinu karti
53,7 latu vērtībā jeb 500 kilovatstundas bez maksas. M.Liepiņa skaidro,
ka būtiski ir paplašinājies dāvanu
karšu saņēmēju loks. Proti, tagad
uz «Latvenergo» dāvanu kartēm var
pretendēt ne tikai trūcīgas ģimenes
ar bērniem, bet arī mājsaimniecības,
kur ģimenē ir bērni invalīdi, audžuģimeņu mājsaimniecības, kurām
piešķirts audžuģimeņu statuss un
kurās dzīvo bērns, ģimenes, kuras
audzina aizbildnībā esošus bērnus,
daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecības, kuras nav saņēmušas tarifa

kompensāciju 2400 kWh patēriņam
no «Latvenergo». «Dāvanu karti
izsniedz mājsaimniecībām, kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā. Svarīgi zināt,
ka mājsaimniecības var saņem tikai
vienu dāvanu karti, kas tiek izsniegta, uzrādot «Latvenergo» elektrības
piegādes līguma numuru, kas slēgts
par adresi, kurā dāvanu kartes
saņēmējs deklarēts, dzīvo un lieto
elektroenerģiju,» stāsta M.Liepiņa.
Viņa uzsver, ka, vēršoties Sociālo
lietu pārvaldē, lai saņemtu dāvanu
karti, aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm papildus «Latvenergo»
līguma numuram ir jāuzrāda Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par
aizbildņa vai audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Ģimenēm, kurās
ir bērns invalīds, jāuzrāda apliecība,
kas apliecina invaliditātes statusu,
savukārt personai, kura saņem dāvanu karti, jāuzrāda pase. Dāvanu
kartes norādītās ģimeņu grupas var
saņemt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
104. un 106. kabinetā. Pieņemšanas
laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz
12 un no 15 līdz 19 rindas kārtībā;
otrdienās no pulksten 9 līdz 12 pēc
iepriekšēja pieraksta; trešdienās no
pulksten 9 līdz 12 rindas kārtībā;
ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 pēc
iepriekšēja pieraksta. Informācija un
iepriekšējais pieraksts – 115. kabinetā
vai pa tālruni 63048914, 63007224.
M.Liepiņa gan aicina ģimenes, kuras
var pretendēt uz dāvanu kartēm,
nesteigties tās saņemt pirmajās
dienās, lai neveidotu garas rindas un
netērētu laiku, stāvot tajās.
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«Somijas kolēģi ir izbrīnīti par
mūsu likumdošanas prasībām»
 Jānis Kovaļevskis

Šovasar SIA «Fortum Jelgava» ir uzsākusi darbu
pie savas jaunās biokurināmā koģenerācijas
stacijas izbūves, kura
nākotnē mazinās centralizētās siltumapgādes
sistēmas atkarību no
gāzes cenu svārstībām,
kā arī sniegs iespēju
piemērot konkurētspējīgākus siltumenerģijas
tarifus patērētājiem. Koģenerācijas stacijas un
infrastruktūras izbūves
projektu realizācijā plānots ieguldīt 76 miljonus
eiro, kas ir pēdējo gadu
lielākais investīciju projekts pilsētā. Arī šī projekta vadītājs, LLU Lauku
inženieru fakultātes absolvents, būvinženieris
Ingus Kaprāns ir pārliecināts, ka jelgavnieki
tiks pie vienas no modernākajām katlumājām
Ziemeļvalstīs.
Jaunās «Fortum» koģenerācijas
stacijas Rūpniecības ielā 73 ražošanas jauda būs 45 MW siltumenerģijai un 23 MW elektroenerģijai,
un tā gadā vidēji spēs saražot 200
GWh siltumenerģijas un 100 GWh
elektroenerģijas. «Līdz ar to kopējā
«Fortum Jelgava» saražotās siltumenerģijas jauda būs pietiekama ne
tikai pilsētas šā brīža vajadzībām,
bet arī attīstībai. Nav šaubu par
to, ka stacija, uzsākot darbu līdz
ar 2013. gada apkures sezonu, dos
vērā ņemamu ieguldījumu pilsētas
un apkārtējās teritorijas ekonomiskajai aktivitātei, jo tās darbībai tiks
izmantots vietējas izcelsmes biokurināmais,» stāsta I.Kaprāns.
Vai šis ir lielākais objekts,
kura būvniecības projekta vadība jums līdz šim uzticēta?
Pie līdzīga apjoma projektiem
esmu strādājis arī «Latvenergo»,
kur biju atbildīgs par Pļaviņu,
Ķeguma un Rīgas HES rekon
strukcijas projektu realizāciju.
Tobrīd gan vairāk nācās strādāt
ar tehniskajiem jautājumiem,
tagad jāuzrauga visa projekta
virzība, tajā skaitā darbs ar iepirkumu organizēšanu. Birokrātija
būvniecības jomā ir diezgan skarba. Somijas kolēģi ir izbrīnīti par
mūsu likumdošanas prasībām.
Piemēram, diezgan absurda ir
prasība ārvalstu kompānijām pēc
izziņas no Valsts darba inspekcijas
par iespējamiem pārkāpumiem
Latvijā, kaut arī tā nav reģistrēta
un līdz šim nav strādājusi Latvijas teritorijā, un šādu piemēru ir
pietiekami daudz.

«Standarta iepirkuma procedūra
Latvijā ilgst līdz pat 70 dienām
un vairāk, bet Somijā šāda veida
iepirkumu var veikt mēneša
laikā. Ir pēdējais laiks vienkāršot
šīs procedūras,» savu pārliecību
pauž SIA «Fortum Jelgava» projektu vadītājs Ingus Kaprāns.
Foto: Ivars Veiliņš

Atšķirībā no sabiedriska būvniecības objekta šajā gadījumā
arhitektūru un konstruktīvos
risinājumus nosaka tehnoloģisko
iekārtu parametri. Koģenerācijas
stacijas pamatelementi ir katls,
turbīna un kurināmā padeves
sistēma. Tikai tad, kad bijām noslēguši līgumus par šīm projekta
sadaļām, varējām sākt strādāt
pie pašas koģenerācijas stacijas
tehniskā projekta. Jaunās stacijas
vajadzībām esam demontējuši
palīgēkas, kas kādreiz nodrošināja
vecās katlumājas darbību. Šobrīd
turpinās būvlaukuma sagatavošanas darbi, lai jau tuvākajā laikā
sāktu urbt pirmos pāļus. Saskaņā
ar plānu visu būvju pamatu izbūve jāpabeidz līdz nākamā gada
augustam. Savukārt pašu objektu
plānots nodot ekspluatācijā 2013.
gada septembrī.
Bez stacijas būvniecības projektā paredzēti arī citi darbi?
Lielākie darbi šajā ziņā saistīti ar
komunikāciju izbūvi. Šovasar tika
rekonstruēti divi siltumapgādes
sistēmas posmi. Nākamgad esam
iecerējuši turpināt rekonstruēt
siltumapgādes sistēmu un izbūvēt
siltumtrasi zem Lielupes, lai savienotu abus pilsētas krastus un
izveidotu vienotu siltumapgādes
tīklu. Šķērsojumu paredzēts izbūvēt pie dzelzceļa tilta. Jāizbūvē arī
110 kV līnija no Rūpniecības ielas
līdz Viskaļu apakšstacijai saražotās elektroenerģijas novadīšanai
kopējā tīklā. Nozīmīga projekta
sadaļa ir arī personāla apmācība.
Jau nākamgad uzņēmums aicinās
pieteikties potenciālos stacijas
darbiniekus, kuriem būs jāiziet
nopietna apmācību programma.

projekta realizācijā ir iesaistīti
visi «Fortum Jelgava» darbinieki. Ciešā sadarbībā strādājam
ar Igaunijas kolēģi Riho Koku,
kurš ir piedalījies līdzīgu staciju
celtniecībā Tartu un Pērnavā.
Atbalstu sniedz arī Somijas konsultāciju uzņēmums «Poyry»,
kura darbinieki papildu citiem līgumā noteiktajiem pienākumiem
objektā atbild par būvuzraudzību
un darba drošības pasākumiem.

«Fortum Jelgava», tiek piemērotas
mazliet atšķirīgas publiskā iepirkuma prasības nekā valsts un pašvaldības uzņēmumiem, birokrātiju
tas nemazina. Arī Somijā darbojas
iepirkumu likumdošana, bet no
pieredzes varu teikt, ka mūsu
iepirkuma procedūras aizņem divreiz vairāk laika nekā tas prasa no
kolēģiem Somijā, kuri šobrīd strādā
pie tādas pašas stacijas izbūves
Jarvenpa pilsētā.

Nav noslēpums, ka šobrīd
Latvijā trūkst kvalificētu
celtnieku. Vai tas jūtams arī
darbā pie šī projekta?
Mēs, protams, neesam nekāds izņēmums – arī mūsu objektā līdzās
vietējiem celtniekiem strādā ekskavatoristi no Igaunijas. Celtniecības
uzņēmumi teju vienā balsī sauc, ka
nav, kas strādā. Diemžēl liela daļa
kvalificēto strādnieku Latviju ir
pametuši, un to varam redzēt ik
uz soļa saistībā ar nekvalitatīvi
veiktajiem būvdarbiem, termiņu
kavējumiem un citām ar būvniecību saistītām nebūšanām.

Kas ir tās projekta sadaļas, kuras varam uzticēt
Latvijas speciālistiem, bet
kur palīdzība jāmeklē ārpus
valsts robežām?
Galvenās koģenerācijas stacijas
tehnoloģiskās iekārtas esam pasūtījuši ārvalstu uzņēmumiem,
jo Latvijā pašlaik tādas neviens
neizgatavo, bet tās kompānijas,
kuras konkursos startē kā starpnieki, nespēj piedāvāt konkurētspējīgu cenu. Mazāk specifiskos
iepirkumos Latvijas uzņēmumi
spēj sagatavot kvalitatīvus piedāvājumus un sekmīgi startē
mūsu konkursos. Mūsu galvenās
prasības ir, lai uzņēmumam būtu
nepieciešamā pieredze, laba reputācija un lai tas būtu finansiāli
stabils. Protams, šie pamatkritēriji ne vienmēr ir savienojami ar
zemākās cenas principa piemērošanu iepirkumos.

Projektam piesaistīts arī ES
līdzfinansējums sešu miljonu
eiro apmērā. Vai tas nozīmē,
ka jāveic iepirkuma procedūras par visu finansējuma
apjomu?
Līdzšinējā kompānijas «Fortum»
pieredze liecina, ka ekonomiski
izdevīgāk ir sadalīt darbus vairākos posmos un uz katru no tiem
organizēt atsevišķu iepirkuma
procedūru. Pēc šāda principa tika
būvēta koģenerācijas stacija Igaunijas pilsētā Pērnavā. Jelgavā esam
plānojuši veikt ap 60 atsevišķiem
iepirkumiem. Šobrīd esam veikuši
iepirkuma procedūras par aptuveni
Kas vēl strādā jūsu ko- 40 procentiem no kopējā projekta
Kādā būvniecības stadijā
apjoma. Lai gan sabiedrisko pašobrīd ir Jelgavas jaunā koģe- mandā?
Lielākā vai mazākā mērā šī kalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā
nerācijas stacija?

Skaitļi runā

Daudzu objektu klupšanas
akmens ir tehnisko projektu
kvalitāte. Kā kopumā vērtējat
projektētāju darbu Latvijā?
Tehniskais projekts nav vienīgais faktors, kas nosaka būves
kvalitāti. Svarīgāk ir tas, cik būvnieks ieinteresēts paveikt savu
darbu kvalitatīvi. Ja projektā
tiek savlaicīgi pamanītas kādas
neprecizitātes, tās vienmēr var
novērst, veicot labojumus. Kļūdas

projektā var «izķert», nodrošinot
atbilstošu uzraudzību. Šeit mēs
drīzāk atkal varam atgriezties pie
jautājuma par zemākās cenas kritērija piemērošanu būvniecības
iepirkumos. Būvniecība pēdējos
gadus ir stagnējusi, daudzi uzņēmumi strādājuši par neadekvāti
zemām cenām. Bieži vien būvnieki šādās situācijās cenšas izmantot tehniskā projekta nepilnības,
jo to tāmēs nav ievērtētas nekādas rezerves. Tas ietekmē gan
būves kvalitāti, gan rada papildu
problēmas pasūtītājam.
Noteikti nākas strādāt ciešā
sadarbībā ar Somijas speciālistiem. Kā atšķiras viņu pieeja?
Viņiem ir daudz stingrāka
attieksme pret darba drošības
jautājumiem. Strādājot dažādos
projektos, patiešām nebija nācies
saskarties ar tik augstām prasībām, kādas Somijas speciālisti
noteikuši «Fortum Jelgava». Šeit
katrs strādnieks pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā iziet darba
drošības instruktāžu, kura ilgst
aptuveni divas stundas, saņem
individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī kārto testu par to, ko ir
sapratis no šīs instruktāžas. Tikai
tajā gadījumā, ja tests nokārtots,
strādājošais tiek pielaists pie
darba. Gadījumā, ja darba drošības noteikumi tiek pārkāpti vai
netiek ievēroti, darbinieks tiek
izraidīts no būvlaukuma. Latvijā
ir visai ierasts, ka atbildīgais par
darba drošību objektā ierodas
reizi nedēļā. Šeit tas nav iedomājams. Darba drošības speciālists
no pulksten astoņiem līdz pieciem
vakarā atrodas objektā un seko
līdzi darba organizācijai. Nekādas
atlaides nevienam netiek dotas.
SIA «Fortum Jelgava»
jau divus gadus pēc kārtas
atzīts par labāko darba devēju Zemgales reģionā. Kā
to personīgi izjūtat?
Grūti novērtēt, jo šī ir mana
pirmā pieredze, strādājot kādā no
Zemgales uzņēmumiem. Uzreiz
gan jūtams, ka uzņēmums novērtē savus darbiniekus un sniedz
nepieciešamo atbalstu. Uzņēmumā ir augsti sociālās atbildības
standarti, ražošanas process tiek
orientēts uz videi draudzīgām
tehnoloģijām. Visi darbinieki
tiek orientēti kopīgam mērķim.
Tas rada stabilitātes sajūtu, kura
darbiniekam ir īpaši svarīga.
Pēc ilgāka laika esat atgriezies Jelgavā – kā ir mainījies iespaids par pilsētu?
Man patīk, kā pilsēta attīstās.
Mēs nevaram lepoties ar bagātu
vēsturisko apbūvi, bet diezgan
sekmīgi attīstās industriālās teritorijas. Ir jūtams uzplaukums.
Pēdējos gados būtiski uzlabojies
arī pilsētas infrastruktūras un
ielu stāvoklis.
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Kā jūs vērtējat ieceri
pagarināt mācību
gadu?
Santa, māsas
palīgs:
– Bērniem jau
tāpat šķiet, ka
brīvdienu ir
par maz. Viņi
ir pieraduši pie
šīs sistēmas, un domāju, ka nav
vajadzības to mainīt. Šī iecere būtu
atbalstāma tikai, ja mācību procesu
sadalītu un bērniem nebūtu tik ilgi
katru dienu jāsēž skolā. Ziemā, kad
agri satumst, viņi ātrāk tiktu mājās.
Maniem bērniem skola ir blakus
mājām, bet tiem, kuriem tālāk, tas
ir svarīgi.
Nikolajs, bezdarbnieks:
– Ziniet, tagad skatos uz
tiem skolnieciņiem – visi
tik noguruši,
noskumuši. Viņiem ir daudz par
lielu tā slodze, kas šobrīd skolās.
Ja šo slodzi sadalītu un mācības
turpinātu līdz Jāņiem, augustā
atsāktu, manuprāt, būtu labāk.
Turklāt vecākiem arī būtu vieglāk,
jo nebūtu jālauza galva, ko bērns
trīs mēnešus vasarā darīs.
Liene Pelēce,
studente:
– Tikai tad, ja
ministram ir
spēcīgs pamatojums, ka tā
tiešām labāk,
es tam piekrītu. Manuprāt, tad ir jāsamazina klašu skaits, mācību process
jāpapildina ar interesantām praktiskām nodarbībām. Taču šī doma
nav laba no tā viedokļa, ka daudzi
skolēni vasarā meklē, kur strādāt, lai
nopelnītu, taču līdz ar izmaiņām tas
būtu liegts. Šobrīd daudzas ģimenes
bez tā nemaz nevar iztikt.
Niks, students:
– Nē, skolēniem vajag atpūsties. Jāpadomā arī par
skolotājiem.
Viņi jau tā šobrīd daudz strādā un
par to saņem neadekvātu atalgojumu. Kas notiks, ja mācību gadu
pagarinās? Viņiem būs papildu
noslogojums, bet algu noteikti
nepalielinās. Jā, sola ziemā garāku
brīvlaiku, taču vasarā, siltā laikā,
atpūsties ir labāk.
Elīna, pārdevēja:
– Ne īpaši
man šī doma
patīk, jo vasarā daudzi
skolēni meklē
iespēju strādāt, tādējādi palīdzot
ģimenei. Ja mācību gadu pagarinās, tāda iespēja diez vai būs,
jo uz mēnesi uzņēmums nevienu
negribēs ņemt. Turklāt, līdzko
siltāks laiks ārā, bērniem domas
nebūt nav par mācībām, gribas
laukā, atpūsties.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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nr. 000703171
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Avots: Valsts policija

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

AKG plāno
dubultot ražošanas apjomus
No 1.lpp.

«AKG Thermotechnik Lettland»
ir 17 lieli klienti, kuru vidū ir tādas
kompānijas kā «Daimler», «Atlas
Copco», «Volvo». G.Ritcmans uzsver,
ka pieprasījums tirgū pēc uzņēmuma ražotās produkcijas ir, bet klienti,
izmantojot situāciju, izvirza sev izdevīgus nosacījumus. «Tomēr līgumu
var noslēgt tikai tad, ja abām pusēm
tas ir izdevīgi, un klienti šobrīd grib
pirkt kvalitatīvas preces par samērīgu cenu. Lai samazinātu piegādes
laiku, viņi pērk Eiropā,» viņš stāsta,
piebilstot, ka uzņēmuma mērķis ir
attīstīt ražošanas sistēmu, kas piemērota pasaules līmeņa klientiem.
«Šī līmeņa klientu galvenās prasības
ir kvalitāte, piegādes laiks, cena
un tas, lai produkts un ražošanas
process būtu videi draudzīgs. Ja mēs
izpildām šos kritērijus, tad varam
strādāt arī ar citiem, kam prasības
ir līdzīgas,» tā G.Ritcmans, prognozējot, ka šogad apgrozījums varētu
sasniegt 26 miljonus eiro. Jāpiebilst,
ka «AKG Thermotechnik Lettland»
pamatā nav masveida ražošana,
bet specifiskas produkcijas (ap 250

Par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» ierosināšanu,
kas paredz Satversmē
iekļaut nosacījumu par
krievu valodu kā otru
valsts valodu, Jelgavā
mēneša laikā parakstījies
4921 vēlētājs. Provizoriskie dati liecina, ka Latvijā
no 1. līdz 30. novembrim
savākti 183 046 paraksti
referendumam par krievu valodu kā otru valsts
valodu – tas nozīmē, ka
tautas nobalsošana būs.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics stāsta,
ka mūsu pilsētā par grozījumiem
Satversmē, kas paredz krievu valodai piešķirt otras valsts valodas
statusu, savākts 4921 paraksts.
Viņš norāda, ka liela aktivitāte
novērota tieši pēdējās trijās dienās.
Proti, no 28. līdz 30. novembrim
Jelgavā savākts 1861 paraksts,
ieskaitot trīs vizītes mājās un 299
parakstus no Jelgavas cietuma.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
norāda, ka ir bijuši arī cilvēki,
kuri savu parakstu atsaukuši.
Tie ir daži gadījumi, kad cilvēks
vēlējies parakstīties pret krievu

Uz Jelgavas–Rīgas šosejas
fiksēti 49 pārkāpumi

tipu) izgatavošana mazās sērijās
– no dažiem desmitiem līdz diviem
tūkstošiem gadā.
Uzņēmuma direktors uzskata,
ka veiksmes pamatā noteikti ir
cilvēks. «Mēs vēlamies, lai ar
cilvēkiem, kuri atnāk pie mums
strādāt, izveidotos sadarbība 15
– 20 gadu garumā, tāpēc investējam savos darbiniekos, apmācām,
nodrošinām transportu, veicinām veselīgu dzīvesveidu un piedāvājam sociālās garantijas,» tā
G.Ritcmans, piebilstot, ka šobrīd
uzņēmumā ir 15 vakances un nākamā gada sākumā būs vēl ap 35
darba vietām. «Mēs vēlamies arī
palielināt uzņēmumā strādājošo
sieviešu skaitu – šobrīd apmēram
40 procenti darbinieku ir sievietes,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka «Dienas Biznesa» izveidotajā «Top 500»
iekļauti arī tādi Jelgavas uzņēmumi kā «Linas Agro», «Rīgas
miesnieks», «Danfort», «Astarte
nafta», «Agro Trade Latvija»,
«Fortum Jelgava», «Jelgavfarm»,  Ilze Knusle-Jankevica
«PET Baltija» un «Fero M».

Jelgavā savākts 4921 paraksts
 Ritma Gaidamoviča

ziņas

kā otru valsts valodu.
Parakstu vākšanā likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» ierosināšanai no šā
gada 1. līdz 30. novembrim piedalījušies 183 046 vēlētāji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
apkopotie provizoriskie rezultāti.
Tostarp parakstu vākšanas vietās
ārvalstīs saņemti 1050 paraksti.
Galīgie rezultāti būs zināmi līdz
gadu mijai, kad CVK plāno pabeigt
saņemto parakstu pārbaudi, lai
konstatētu, vai kāds no vēlētājiem
nav parakstījies vairākas reizes.
Likumprojekts «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» tiks
iesniegts izskatīšanai Saeimā, ja
parakstu vākšanā to būs atbalstījuši ne mazāk kā desmitā daļa no
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz
154 379 vēlētāji. Ņemot vērā to, ka
Satversmes grozījumu projekts paredz mainīt Satversmes 4. pantu,
neatkarīgi no tā, kāds būs Saeimas
lēmums, par grozījumiem būs
jārīko tautas nobalsošana. Referendums notiks divus mēnešus pēc
tam, kad Saeima būs pieņēmusi
lēmumu par vēlētāju rosinātajiem
Satversmes grozījumiem, un tas
valstij izmaksās 1,7 miljonus latu.
Kā lēš CVK priekšsēdētājs Arnis
Cimdars, tautas nobalsošana varētu notikt 18. februārī.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Autovadītājiem, kuri
mēro ceļu no Jelgavas
uz Rīgu un atpakaļ, tagad jārēķinās, ka viņu
braukšanas ātrumam
varētu sekot fotoradari. Pirmajās divās
nedēļās radari uz Jelgavas–Rīgas šosejas
fiksējuši 49 atļautā
braukšanas ātruma
pārkāpumus.

Rīgas reģionā sākuši darboties
pirmie 15 pārvietojamie fotoradari. Valsts policija internetā
publicējusi karti, kurā norādītas
83 iespējamās radaru atrašanās
vietas, un uz Jelgavas–Rīgas šosejas tādas ir 28. kilometrā (starp
Cenām un Olaini), Olainē pretī
skolai Zeiferta ielā, Jaunolainē
pretī mājām «Nāburdziņi», 14.
kilometrā (Olaines novada teritorijā). Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā
speciāliste Lita Juberte skaidro,
ka policija izlemj, kurā vietā
konkrētajā dienā radari atradīsies, bet par rīkojumu izpildi
atbildīga ir firma «Vitronic Baltica un Partneri», kas uzvarēja
radaru piegādes un uzstādīšanas
konkursā.

Ātruma cienītājiem, kuri pārvietojas maršrutā
Jelgava–Rīga, nu
jābūt uzmanīgākiem – atļautajam braukšanas
ātrumam seko
fotoradari, kas
katru dienu var
būt novietoti citā
vietā.
Foto: Ivars Veiliņš
15 pārvietojamie fotoradari ir
tikai pirmais radaru ieviešanas
plāna posms – priekšā ir vēl divi,
kuros paredzēts Latvijā izvietot
stacionāros radarus. Lai gan policija no sīkākiem komentāriem
par nākamajām kārtām atturas,
iepriekš minētas piecas stacionāro radaru vietas Jelgavas pusē
– gan uz Rīgas–Jelgavas, gan uz
Rīgas–Liepājas šosejas. Fotoradaru karte pieejama Valsts policijas
mājas lapas www.vp.gov.lv sadaļā
«Ceļu satiksme».
Uz jautājumu, vai stacionārie
radari tiks izvietoti arī Jelgavā,
L.Juberte atbild: «Pieļauju, ka
jā.» Policija gan uzsver, ka apmēram 150 metrus pirms stacionārajiem radariem tiks izvietotas
informatīvas zīmes. Tomēr autovadītājiem jārēķinās, ka jau tagad
Zemgales reģiona policistu rīcībā
ir viens pārvietojams radars, kurš
kopš oktobra Jelgavā fiksējis 21
pārkāpumu. Jāpiebilst, ka Jelgavā policija šogad fiksējusi 2411
ātruma pārkāpumus. Statistika
par to, cik par šiem pārkāpumiem
iekasēta soda nauda, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldei
gan nav pieejama.
Policija uzsver – radaru atrašanās vietas izraudzītas, ņemot
vērā operatīvos statistikas datus
un tā saucamo melno punktu

karti. Policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieks Edmunds
Zivtiņš norāda, ka radaru atrašanās vietas var mainīties,
jo arī situācijas mainās, tomēr
prioritāte ir skolas un gājēju pārejas, kā arī vietas, kur notikuši
smagi ceļu satiksmes negadījumi.
«Radaru pieļaujamā kļūda ir
trīs kilometri, ja ātrums ir līdz
100 kilometriem stundā, un trīs
procenti no ātruma, ja tas ir virs
100 kilometriem stundā. Tas
nozīmē, ka radaram būtu jāfiksē,
piemēram, ja vadītājs brauc ar 54
kilometriem stundā atļauto 50
vietā, tomēr ir saprotams, ka tas
satiksmei nav bīstams ātrums.
Tāpēc katrā vietā ātrums, ko
sāk fiksēt radars, ir citādāks,»
skaidro policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieks. Soda punkti
par pārkāpumiem, kas fiksēti
ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, netiek
piešķirti.
Līdz nākamajai vasarai valstī plānots ieviest 160 jaunus
fotoradarus – gan stacionāros,
gan pārvietojamos. Šobrīd gan
radaru ieviešana aizkavējusies,
jo uzņēmums «Vitronic Baltica
un Partneri» kredītlīniju to
uzstādīšanai bija atvēris uz
maksātnespējas sliekšņa esošajā
«Krājbankā».

Uzņēmēji gatavi iekļaut
ēdienkartē īpašos Jelgavas ēdienus
 Ilze Knusle-Jankevica

«Noteikti esam gatavi
īpašos Jelgavas ēdienus
iekļaut savā ēdienkartē, tikai tie vēl mazliet
jāuzlabo – īpaši gaļas
ēdiens, lai tas būtu
ātrāk pagatavojams
un to varētu iekļaut arī
ikdienas piedāvājumā,
nevis tikai pasniegt
svētku reizēs,» spriež
kafejnīcas «Silva» vadītāja Sandra Blūmane.
Vairāk nekā 20 ēdināšanas speciālisti piedalījās meistarklasē,
kurā iepazinās ar īpašo Jelgavas
ēdienu – «Hercoga bura» un
«Šarlotes skūpsts» – gatavošanu.
Nogaršojot Amatu vidusskolas
skolotāju Ainas Tālumas un Ligitas Ziemeles un viņu audzēkņu
veikumu, uzņēmēji un pavāri
bija vienisprātis – gaļas ēdiens
«Hercoga bura» vēl ir jāpielāgo,
bet deserts «Šarlotes skūpsts» ir
gatavs produkts, kuru ēdienkartē
varētu iekļaut kaut rīt. Tāpēc

uzņēmēji vienojās pēc Jaunā gada
tikties vēlreiz, lai jau piedāvātu
katrs savu redzējumu, kā būtu
jāuzlabo ēdieni, kā tos varētu
pasniegt un dekorēt. Ģimenes
kafejnīcas «Hercogs» īpašnieks
Andris Rūmītis atzinīgi novērtēja
to, ka pamatēdiens ir gaļas ēdiens
un ka ir izmantoti kāļi, tomēr
pirms iekļaušanas ēdienkartē
tas būtu jāpilnveido. Savukārt
restorāna «Madara» pavārs Juris
Rumps uzskata, ka «Šarlotes
skūpsts» ir piemērots banketiem,
jo jāpagatavo iepriekš.
Uzņēmēji arī atzinīgi novērtēja
pašvaldības un Amatu vidusskolas
iniciatīvu izstrādāt Jelgavas īpašā
ēdiena piedāvājumu. «Doma, ka
šāds ēdiens ir vajadzīgs, gaisā
virmoja jau sen, bet nevienam
jau neatliek laika pievērsties
izpētes darbam, meklēt vēstures
liecības par ēšanas paradumiem
hercoga Jēkaba laikos, un tas ir
apsveicami, ka skolotājas un audzēkņi to izdarīja,» tā S.Blūmane,
piebilstot: ja ideja nāktu no kāda
uzņēmuma, viņasprāt, attieksme
būtu daudz noraidošāka, jo katrs

gribētu to deķīti pavilkt uz savu
pusi. «Tas varētu būt saistoši
pilsētas viesiem – nobaudīt viena
ēdiena interpretācijas dažādās
ēstuvēs,» tā A.Rūmītis, piebilstot, ka Jelgava nav iedomājama
bez Kurzemes hercogistes un
hercoga Jēkaba laika vēstures.
«Mums vasarā jau bija speciāla
Kurzemes hercoga ēdienkarte,
un tūristiem tā ļoti gāja pie sirds,»
viņš piebilst.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Amatu vidusskolas
skolotājas un audzēkņi izstrādājuši un prezentējuši savu redzējumu par Jelgavas īpašo ēdienu
– tas tapis, pārlapojot Kurzemes
hercogistes vēstures lappuses.
«Hercoga bura» ir pamatēdiens,
kas gatavots no Zemgalē audzētas
cūkas šķiņķa un karamelizētiem
skābētiem kāpostiem. Kā piedevas tiek pasniegti dažādi dārzeņi,
brūklenes, smiltsērkšķi, kadiķu
ogas, kā arī āboli un ābolu sulas
no Bramberģes muižas. Savukārt
deserta «Šarlotes skūpsts» noslēpums ir dzintarogu sula un kāds
īpašs mīlestības eliksīrs.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas dome saņēmusi
Atzinības rakstu par labas pārvaldības
principu ieviešanu, īstenojot līdzdalības
pasākumus uzņēmējdarbības attīstībai
Latvijas Darba devēju konfederācijas un
Valsts kancelejas rīkotajā konkursā «Efektīvas pārvaldības gada balva», informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā.
Šogad par efektīvākajām tika atzītas
Siguldas, Jelgavas un Rīgas pašvaldības.
Valsts pārvaldes kategorijā bija izvirzīts
Lauku atbalsta dienests, Latvijas institūts
un Valsts kase, bet efektīvāko uzņēmēju
kategorijā – zivrūpniecības uzņēmums
SIA «Unda» un mežsaimniecības nozares
uzņēmums «Latvijas valsts meži». Konkurss notika piekto reizi.
 Jelgavas pilsētas pašvaldība ir noteikusi septiņas Ziemassvētku eglīšu
tirdzniecības vietas pilsētā. Uzņēmēji,
kuri vēlas tirgot eglītes, papildu informāciju par attiecīgajām atļaujām var
iegūt Jelgavas pašvaldības Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11. Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
informē, ka divas tirdzniecības vietas atrodas Lielajā ielā 8, četras tirdzniecības vietas
noteiktas Pērnavas ielas autostāvlaukuma
teritorijā, divas vietas ir Raiņa ielā 26,
Katoļu ielā pie «Kanclera nama» noteiktas
divas vietas, autoostas teritorijā Mātera
ielā 25d ir četras vietas, Lielajā ielā 30
atļautas divas eglīšu tirdzniecības vietas,
arī Driksas ielas gājēju posmā noteiktas
divas vietas. Savukārt, ja iedzīvotājiem
ir vēlēšanās pašiem doties uz mežu pēc
eglītēm vai iegādāties eglīti podiņā «Latvijas valsts mežu» kokaudzētavās, viņiem
jāiepazīstas ar akciju sabiedrības «Latvijas
valsts meži» sniegto informāciju, kas
pieejama mājas lapā www.lvm.lv.
 No 14. līdz 28. decembrim bērnu un
jauniešu centra «Junda» nometne «Lediņi» pārvērtīsies par Rūķu ciemu. Šobrīd
vēl ir brīvas vietas «Rūķu ciemā 2011»,
kur bērni varēs piedalīties atraktīvā
pasākumā ar rūķiem, paši izgatavot
dāvaniņas, cept piparkūkas ugunskurā un saņemt speciālas dāvaniņas
no Salapapuka. Iespēja apmeklēt Rūķu
ciemu grupām vēl ir 14. un 16. decembrī
pulksten 10 un 14, 27. decembrī pulksten
12, bet 28. decembrī – pulksten 10 un
12. 23. decembrī pulksten 16 – individuāli. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta
pa tālruni 63023539 vai e-pastu: maris.
kalnins@junda.lv. Maksa ir seši lati par
bērnu. Cenā iekļauts transports, radošo
darbnīcu materiāli un dāvaniņa.
 Ņemot vērā notikumus ap Latvijas
Krājbanku, demontēta Latvijas Krāj
bankas izkārtne pie Jelgavas ledus
halles un šobrīd tiek meklēts jauns
partneris. SIA «Sporta komplekss «Zemgale»», kas ir ledus halles īpašniece, valdes
loceklis Armands Ozollapa apstiprina, ka
halles darbība nav apdraudēta un viss
notiek, jo bankas finansiālais atbalsts
apmaiņā pret vietu halles nosaukumā
un reklāmu neesot bijis tik liels, lai radītu
draudus halles pastāvēšanai. «Šobrīd
Jelgavas ledus halle vairs nav Latvijas Krājbankas ledus halle, un esam sākuši meklēt
jaunu partneri šāda veida sadarbībai. Ir
jau daži uzņēmumi, kas man zvanījuši un
izrādījuši interesi par sadarbību,» stāsta
A.Ozollapa.

Ritma Gaidamoviča

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Jelgavas «ātro» šoferu
vidējais vecums – 52 gadi
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
autovadītājs Dzintars – viņš ir sašutis
par šoferu, kuri vada ātrās palīdzības
automašīnas, braukšanas kultūru.
«Ne reizi vien braucot man gadījies, ka
neatliekamās medicīniskās palīdzības
automašīna apžilbina acis, jo tās šoferis nav pārslēdzis uguņus un brauc ar
tālajām gaismām. Kad par to viņiem
aizrādu, ātrās palīdzības šoferi kļūst neapmierināti, jo, redz, viņi citādi nevarot
redzēt ceļu,» klāsta Dzintars, spriežot, ka
šādas situācijas lielākoties gadās tāpēc,
ka vairums «ātro» šoferu ir gados veci
cilvēki. «Vai tāpēc, ka viņiem, iespējams,
ir slikta redze, jācieš pārējiem satiksmes dalībniekiem?! Tas taču apdraud
citu cilvēku drošību!» saka Dzintars,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu lūdzot šo jautājumu risināt
un paskaidrot, pēc kādiem principiem
tiek izvēlēti šoferi, kas brauks ar «ātro»
mašīnām, un kāds ir viņu vecums, īpaši
Jelgavā.
«Darba likums neļauj diskriminēt
darbiniekus pēc vecuma. Ja operatīvā
medicīniskā transporta vadītājam
ir atbilstoša pieredze, autovadītāja
apliecība, medicīniskā izziņa un nav
pārkāpumu, vecuma dēļ nav pamata
viņu atbrīvot no darba. Turklāt jāuzsver
arī, ka ātrās palīdzības šoferi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām regulāri veic
obligātās veselības pārbaudes, tostarp
arī redzes pārbaudes,» komentējot
Dzintara stāstīto, norāda Neatliekamās
medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze
Bukša.
Viņa atgādina, ka NMP dienests izveidots, pārņemot darbā iepriekš pašvaldību pārziņā strādājošo ātrās palīdzības
brigāžu personālu, tajā skaitā arī operatīvo transportlīdzekļu vadītājus. «Tātad
dienestā turpina strādāt pieredzējuši un
zinoši autovadītāji, kas turklāt labi pārzina savu teritoriju. Zemgales reģionā
kopumā ir 85 operatīvā transporta vadītāji, vidējais šoferu vecums – 49 gadi. No
tiem Jelgavas brigāžu atbalsta centrā
strādā 24 šoferi, kuru vidējais vecums

ir 52 gadi,» informē I.Bukša.
NMP dienests uzsver, ka ikvienam
autovadītājam, arī ātrās palīdzības šoferiem, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un par to vispirms jau atbild katrs
autovadītājs personīgi. Ceļu satiksmes
noteikumi reglamentē arī tālo gaismu
lietošanu, kas jāievēro autovadītājiem.
Savukārt Ceļu policijas darbinieki
kontrolē satiksmes drošību un pārkāpumu gadījumā sastāda administratīvo
protokolu, lai vainīgais tiktu sodīts. Ir
situācijas, kad ātrās palīdzības auto
var neievērot atsevišķas ceļu satiksmes
noteikumu normas, taču – neapdraudot
citu satiksmes dalībnieku drošību. Tie
ir gadījumi, kad brigādes auto brauc
ar iedegtām bākugunīm un ieslēgtām
sirēnām, lai ātrāk nokļūtu negadījuma
vietā un palīdzētu cietušajiem vai arī
nogādātu kritiski smagus pacientus
slimnīcā.
Taujāta par kritērijiem, pieņemot
darbā operatīvā medicīniskā transporta
vadītājus, viņa skaidro, ka NMP dienestā pretendentu atbilstība tiek vērtēta
pēc šādām prasībām: vismaz piecu gadu
autovadītāja stāžs; B kategorijas autovadītāja tiesības (priekšrocība – ja ir arī
citas kategorijas tiesības); zināšanas un
prasmes pirmās palīdzības sniegšanā;
spēja orientēties apkalpojamā teritorijā
un izvēlēties optimālāko maršrutu;
augsta atbildības sajūta, precizitāte,
spēja pieņemt lēmumus; spēja iekļauties
komandā un būt NMP brigādes mediķu
atbalstam.
«Ja iedzīvotājiem ir kādi iebildumi
vai sūdzības par NMP dienesta darbu,
vienmēr aicinām par to informēt dienestu. Tāpat aicinām sniegt iespējami
precīzākas norādes par notikušā apstākļiem, piemēram, šajā gadījumā norādot
notikušā laiku, mašīnas numuru, lai
pretenzijas varētu izskatīt pēc būtības
– lai varam noskaidrot, par kuru darbinieku pretenzijas izteiktas. Noteikti
nevaram piekrist izteikumam, ka visi
ātrās palīdzības šoferi rīkojas tā, kā
norāda lasītājs,» piebilst I.Bukša.

Veidojot apstādījumus,
jāievēro saistošie noteikumi
Ja iedzīvotāji
vēlas īstenot
sava daudzdzīvokļu nama
apzaļumošanu,
svarīgākais
nosacījums ir,
stādot kokus un
krūmus, ievērot
pašvaldības
saistošos noteikumus. Ja koki
iestādīti jau sen
un neatbilstošā
attāluma dēļ
rada apdraudējumu ēkai vai
komunikācijām,
tie jānocērt.
Foto: Ivars Veiliņš

Marijas kundze, kura dzīvo Asteru
ielā 12, vēlas noskaidrot, ko darīt
ar kokiem pie daudzdzīvokļu mājas.
««Jelgavas Vēstnesī» izlasīju, ka pilsētā
izņems kokus, kas bojā gāzesvadu, un,
manuprāt, tas ir loģisks solis. Taču
mūsu pagalmā būtiskas neērtības
rada lielie bērzi, kas aug teju pie pašas
mājas un, visticamāk, ar saknēm jau
sen sabojājuši tās pamatus. Koki rada
arī veselu virkni citu neērtību, tāpēc,
manuprāt, arī tie būtu jāizņem,» spriež
Asteru ielas 12 iedzīvotāja. Tāpat viņa
ir neizpratnē par kaimiņa rīcību, kurš
pats pēc savas iniciatīvas zem logiem
iestādījis egli un priedi. «Kamēr koki
mazi, viss ir kārtībā, taču ko darīsim
tad, kad tie izaugs? Nesaprotu, kāpēc
egle bija jāstāda pie pašas mājas, ja pagalms ir pietiekami plašs. Kas būs pēc
pāris gadiem? Visticamāk, maksāsim
bargu naudu, lai šos kokus nozāģētu,»
stāsta Marijas kundze. Viņa vēlas
saprast, vai tiešām ikvienam iedzīvotājam ir tiesības stādīt kokus, kur un
Sagatavoja Sintija Čepanone kad vien ienāk prātā.

Apgaismojumu Loka maģistrāles
posmā sola nākamgad
par nekārtībām pieturā, pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» ziņo par
šo problēmu uzņēmuma tehniskajai
daļai un pieturvietas stiklošanas darbi
tiek veikti.
Tāpat arī pabeigta bruģa seguma atjaunošana pie «K-rautas» gājēju pārejas
Loka maģistrālē, informē «Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis. Savukārt, atbildot
uz jautājumu par ielas apgaismojumu
Loka maģistrāles posmā no veikala «Krauta» līdz Aviācijas ielai, viņš norāda,
ka līdzekļu trūkuma dēļ tuvākajā laikā
to nav iespējams izbūvēt. «Taču šie darbi tiks pabeigti 2012. gadā,» prognozē
E.Rubenis.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
pašlaik nav iespējams nodrošināt videonovērošanu Rīgas un Loka maģistrāles
krustojumā, jo tur vēl nav izbūvēts
Pietura «Rīgas iela» Loka maģistrālē optiskais kabelis.
ir SIA «JC Decaux Latvija» apsaimniekošanā, un, tiklīdz saņemta informācija
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Autobusu pietura «Rīgas iela» Loka
maģistrālē ir stiklota, bet dažkārt
neviena stikla tur nav, izņemot reklāmas stendu. Vējainā un lietainā laikā
cilvēkiem jāstāv caurvējā, viņi kļūst
slapji. Vai «Pilsētsaimniecība» varētu
atrisināt šo problēmu?» tā Māris, kurš
dzīvo Loka maģistrālē. Viņš arī aicina
pievērst uzmanību ielas apgaismojumam Loka maģistrālē posmā no Rīgas
ielas līdz Aviācijas ielai. «Līdz veikalam «K-rauta» apgaismojums ir, taču
laternas nepieciešamas arī tālāk, līdz
Aviācijas ielai! Ietvei pie gājēju pārejas
Loka maģistrālē bruģi izjauca, bet vietā
nesalika. Kāpēc tā? Daļa bruģakmens
jau noteikti ir pazudusi!» tā viņš, rosinot tomēr uzlikt videonovērošanas
kameru Rīgas un Loka maģistrāles
krustojumā.

Reaģējot uz lasītājas sūdzību, Pašvaldības policijas inspektori sazinājās
ar Zaigas kundzi un apsekoja minēto
adresi. Tiesa gan – būtiska nekārtība
tur netika konstatēta. «Taču atbildīgā
institūcija ir informēta par nepieciešamību sakopt Uzvaras ielas 4 teritoriju,
ko solījās izdarīt,» tā Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Koku un krūmu stādīšanas attālums daudzdzīvokļu namu pagalmos
Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi
ēkas un būves ārsiena
ietves, brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala
grāvja nogāzes augšmala
tilta, estakādes balsts vai apgaismojuma stabs
nogāzes, terases pamata pēda
atbalsta sieniņas pamata pēda vai iekšējā mala

Attālums
līdz koka stumbra
asij (m)

Attālums
līdz krūmam
(m)

5,0
2,0
3,0
4,0
1,0
3,0

1,5
1,0
2,0
0,5
1,0

2,0
2,0
2,0
2,0

1,0
1,0
1,0
0,7

Pazemes inženierkomunikācijas
gāzes vads, kanalizācija
siltumtrase (no ārējā trases gabarīta)
ūdensvads, drenāža
strāvas un sakaru kabelis

Lomakins norāda – ir tikai apsveicami, ja iedzīvotāji vēlas uzlabot zaļo
zonu pie savas mājas, taču atgādina,
ka, veicot apzaļumošanu, noteikti
jāievēro pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.57 «Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un
aizsardzība» noteiktās normas, kas
nosaka koku un krūmu stādīšanas
Pilsētas ainavu arhitekts Andrejs attālumus daudzdzīvokļu namu pa-

galmos, lai apstādījumi nebojātu ēkas
un inženiertīklus (sk.tabulu).
Tādējādi, ja lasītājas minēto bērzu
attālums līdz ēkai tiešām neatbilst
saistošajiem noteikumiem, koku
izņemšanu pēc dzīvokļu īpašnieku
lēmuma var organizēt nama apsaimniekotājs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pie «Cukurfabrikas» būs tualetes Par apgaismojumu
Novērtējot pašvaldības ieguldījumu, pie dzelzceļa stacijas «Cukurfabrika» ierīkojot autostāvvietas,
iedzīvotāji, kas ik dienu ceļu uz Rīgu
mēro ar vilcienu, rosina padomāt
arī par to, kā risināt situāciju ar
tualetēm. «Beidzot vide pie dzelzceļa
kļuvusi sakoptāka arī Pārlielupē,
taču diemžēl, labiekārtojot teritoriju,
aizmirsies kāds «sīkums» – tualetes.
Vai tad tiešām pašvaldība pie reizes
nevarēja atrisināt arī šo jautājumu?»
jautā jelgavniece.
Sabiedriskās tualetes ierīkošana
Cukurfabrikas stacijā ir uzņēmuma
«Latvijas dzelzceļš», nevis pašvaldības kompetence. «Jautājumu, kā vilciena stacijā nodrošināt sabiedrisko
tualeti, «Latvijas dzelzceļš» pašlaik
risina, un ar Jelgavas pašvaldību
esam vienojušies par tā saucamās

Uzvaras ielas 4 apkārtni sakārtos
«Dzīvoju Uzvaras ielā 6, un man ir apnicis skatīties uz bardaku, kas paveras pa
manu logu citu īpašnieku nevīžības dēļ,»
sašutusi par nesakopto kaimiņu teritoriju
Uzvaras ielā 4 ir jelgavniece Zaiga. Viņa
stāsta, ka ik dienu nākas skatīties uz šo
teritoriju. «Es nemaz nezinu, kas ir šīs
teritorijas īpašnieki, bet vai tad tiešām
Pašvaldības policija nevar beidzot atrast
tās saimniekus un likt viņiem sakārtot
savu īpašumu – tur izskatās kā atkritumu
izgāztuvē!» tā Uzvaras ielas 6 iedzīvotāja.

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Pašlaik «Latvijas dzelzceļš»
sadarbībā ar
pašvaldību meklē
piemērotāko risinājumu jaunas
tualetes nodrošināšanai Cukurfabrikas stacijas
tuvumā.
Foto: Ivars Veiliņš

«park and ride» sistēmas autostāvvietas izveidi pie Cukurfabrikas stacijas,
un tā paredz atrisināt šo problēmu,»
«Jelgavas Vēstnesi» informē «Latvijas
dzelzceļa» pārstāvis Māris Ozols. Pēc
viņa teiktā, autostāvvietas teritorijā
pie Cukurfabrikas stacijas varētu
tikt nodrošinātas divas tualetes,
kuras sagādātu uzņēmums, bet to
apsaimniekošanu varētu uzņemties
pašvaldība.
Problēmas gan rada fakts, ka sākotnēji iecerētajā vietā tualetes nav
iespējams pieslēgt pilsētas kanalizācijai, taču, lai pie vilcienu stacijas
nebūtu jāizvieto bioloģiskās tualetes,
pašlaik sadarbībā ar pašvaldību tiek
meklēta piemērotāka vieta tualešu
izvietošanai, kur būtu iespējams nodrošināt arī kanalizāciju.

uz privātas zemes
atbildīgi īpašnieki

«Vēršos pie jums pēc palīdzības, jo
«Pilsētsaimniecība» izrādījās bezspēcīga. Runa ir par ielu apgaismojumu
RAF mikrorajonā, pie veselības centra
«Fitosan» un veikala «Iki». Proti,
«Pilsētsaimniecību» informēju, ka
pie centra «Fitosan» pagalmā nedeg
neviens apgaismojuma stabs un ārējās kāpnes uz «Pērnavas» otro stāvu
ir pilnīgā tumsā. Saņēmu atbildi, ka
««Pilsētsaimniecība» atbild tikai par
ielu apgaismojumu Jelgavas pilsētā
un nevarot nodrošināt apgaismojumu
privātā teritorijā»,» «Jelgavas Vēstnesim» stāsta Gita. Viņa pašvaldības
aģentūrai arī nosūtījusi fotogrāfijas,
Sagatavoja Sintija Čepanone lai pārliecinātos, ka minētie apgaismes
stabi tiešām atrodas uz privātas zemes,
un «Pilsētsaimniecība», detalizēti
informējot par minēto zemes īpašumu
adresi un kadastra numuru, to apstiprināja. «Vai tiešām ielu apgaismojums
ir privātīpašums?» laikrakstam jautā
sieviete.
Pašvaldība vēlreiz apliecina, ka lasītājas minētie apgaismes stabi atrodas
uz privātas zemes, līdz ar to pašvaldībai
nav tiesību ieguldīt līdzekļus privātas
teritorijas apsaimniekošanā. Tādējādi
par apgaismojumu pie veselības centra
«Fitosan» un veikala «Iki» atbildīgi šo
zemju īpašnieki.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Studentiem savs čempionāts

Latvijā pirmo reizi noticis Studentu
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus.
Par čempioni kļuva jelgavniece, LLU studente un kluba «Apolons» sportiste Jana
Jansone (attēlā), bet viņas komandas
biedre Jekaterina Plaksina izcīnīja sudraba medaļu. Puišu grupā LLU studentam
Mārtiņam Samsonam bronza, 5. vieta
– Mārtiņam Pilvertam, 6. vieta – Gatim
Grandānam un Dainim Tkačovam. Sacensībās piedalījās ap 160 dalībnieku
no 11 augstskolām. LLU meitenes kopvērtējumā
ieguva 3.
vietu, bet
puišu komanda – 5.
vietu.

Jaunais futbolists
iegūst speciālbalvu

Latvijas Jaunatnes
futbola čempi
onāta rīkotāji
– Latvijas Futbola federācija un
«Latvijas Mobilais
telefons» – izspēlējuši divas vērtīgas balvas.
Vienu no tām – mobilo telefonu «iPhone
4» – laimējis JFK «Jelgava» audzēknis Toms
Pakulis. Otru balvu – ceļojumu uz Latvijas
nacionālās futbola izlases kapteiņa Kaspara
Gorkša pārstāvētā kluba maču Anglijas čempionātā – ieguva Daugavpils «BFC Daugava»
audzēknis Jānis Buls. Šogad jaunatnes futbola čempionātā notika ap 3000 spēļu, kurās
piedalījās vairāk nekā 6000 futbolistu, tas ir,
331 komanda no vairāk nekā 60 klubiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Brīvajā cīņā – pieci čempioni

Latvijas meistarsacīkstes brīvajā cīņā jauniešiem, kuri dzimuši 1997. – 1999. gadā,
Jelgavas kluba «Milons» sportisti izcīnījuši
piecas zelta medaļas. Nepārspēti savā
kategorijā bija Edgars Batkovskis (līdz 42
kilogramiem), Dins Vasijevs (līdz 54 kilogramiem), Juris Egle (līdz 58 kilogramiem),
Jeļisejs Zaicevs (līdz 63 kilogramiem) un
Alberts Jurčenko (līdz 69 kilogramiem).
Komandu kopvērtējumā «Milonam»
3. vieta, savukārt treneru vērtējumā
Vladimirs
Smirnovs
tika atzīts
par labāko.
Sacensībās
piedalījās
80 sportisti.

Kausu iegūst «Valauto»

Sporta servisa
centra (SSC)
kausu izcīnījusi komanda
«Valauto», pagarinājumā ar
98:92 pieveicot
«Ķepas». SSC
pārstāvis Valdis Ilmers uzteic turnīra
kvalitāti – finālā 2. vietas ieguvēji bija
līdzvērtīgi pretinieki bez neviena LBL spēlētāja sastāvā, kamēr «Valauto» spēlēja
BK «Jelgava» basketbolisti Kalvis Krūmiņš
un Andris Justovičs, kā arī kluba menedžeris Gatis Justovičs. Mazajā finālā kausu izcīnīja «Rokiji», pārliecinoši pieveicot
«Krogs 33». Jāpiebilst, ka janvārī sāksies
pilsētas čempionāts basketbolā.

Kails Nelsons: «Mums ir lieliska
iespēja progresēt»
 Ģirts Pommers

Augstākā līmeņa basketbols
Jelgavā nav izzudis: šosezon
mūsu pilsētu Latvijas Basketbola līgā (LBL) pārstāv klubs
ar simbolisku nosaukumu
– «Jelgava». Tā ir jauna un
progresīva komanda, kurā
ar 11. numuru spēlē otrais
leģionārs pilsētas basketbola vēsturē – 203 centimetrus
garais un 22 gadus vecais
amerikāņu centra uzbrucējs
Kails Reimonds Nelsons.

atbraucu ar domu spēlēt Liepājā, taču
tas īsti neizdevās. Nospēlēju vienu
spēli, treneris teica, ka būšu noderīgs,
taču tad man nezināmu iemeslu dēļ
tomēr nācās meklēt jaunu komandu.
«Jelgava» izrādīja vislielāko interesi,
un tā nu esmu te.

Ko vari teikt par mūsu pilsētas
komandu?
Uzreiz jāsaka, ka komanda ir ļoti
jauna, tieši tāpat kā galvenais treneris, kuram šī ir pirmā profesionālā
sezona. Mums ir daudz cīņasspara un
vēlme spēlēt. Jaunie spēlētāji treniņos
mācās un ir centīgi, tas, manuprāt, ir
Sarunā amerikāņu spēlētājs dalās ie- galvenais. Katru spēli mēs cenšamies
spaidos gan par savu karjeras attīstību, uzvarēt. Lai gan rezultāti pagaidām
gan to, cik veiksmīgi izdevies iekļauties nav spīdoši, mums ir lieliska iespēja
Jelgavas komandā.
progresēt kā komandai.
Cik gadu vecumā sāki nodarboties ar basketbolu?
Man šķiet, ka sāku spēlēt trešajā
vai ceturtajā klasē. Atceros, ka sākumā nemaz tik bieži laukumā netiku,
spēle nevedās tā, kā to vēlējos. Vēlāk
uzlaboju savu sniegumu, un man ļāva
spēlēt vairāk. Vislabāk veicās koledžā
(Nelsons spēlēja trešās divīzijas komandā «Augustiana» – red.) – mums
bija laba komanda, ar kuru izcīnījām
vairākas lieliskas uzvaras. Pēdējais
gads šajā vidē man kā sportistam deva
ļoti daudz, sāku saprast, ka varu būt
profesionālis.
Kura ir tava pirmā profesionālā
komanda?
Var teikt, ka mana karjera kā profesionālam spēlētājam sākās Latvijā.
Mans aģents piedāvāja braukt uz
Latviju, jo viņš jau bija atvedis Marku
Periju, kurš šobrīd spēlē «VEF Rīga»
vienībā – tātad nebija tā, ka šī vieta
man ir pilnīgi nezināma. Uz Latviju

Kādas, tavuprāt, ir atšķirības
starp Amerikas un Eiropas basketbolu?
Jāsaprot, ka tas ir pilnīgi atšķirīgs
basketbols. Cita taktika, citādāk organizēta spēle aizsardzībā un uzbrukumā. Pāreja no koledžas basketbola uz
Eiropas basketbolu nav vienkārša, arī
es joprojām mēģinu pielāgoties, jo šis ir
mans pirmais gads jaunā vidē. Amerikā
mēs spēlējām tā saukto «Run&Gun»
(skrien un met – red.) basketbolu, galveno uzsvaru liekot uz uzbrukumu un
precīziem metieniem. Šeit tomēr vairāk
tiek piedomāts arī par to, lai tavs grozs
paliktu neskarts.
Kāds, tavuprāt, ir «Jelgavas»
spēles rokraksts?
Mēs līdzīgi kā koledžā spēlējam
uzbrūkošu basketbolu – ātra bumbas
kustība un daudz metienu. Jāatzīst,
ka arī man šāds stils iet pie sirds, jo
tas ir ļoti līdzīgs Amerikā piekoptajam,
tādēļ vieglāk adaptēties nekā tas būtu

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes
uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmums sniedz
ārpakalpojumus metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja
skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada
jūnijā tika atvērta struktūrvienība Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti vairāk nekā 480 strādājošo. 14 gadu laikā
uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti un piegādes termiņu ievērošanu.
Sakarā ar ražošanas apjomu pieaugumu, savam draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties:

ražošanas iekārtu inženieri (darbam Dobelē)
Prasības:

• vidējā speciālā (tehniskā) vai augstākā tehniskā izglītība;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• datorzināšanas;
• analītiska domāšana un augsta atbildības sajūta;
• izpratne par ražošanas iekārtu tehnoloģiskajiem
procesiem;
• labas komunikācijas prasmes, pastāvīgums un
pozitīvisms.

Pienākumi:

• izstrādāt un ieviest ražošanas iekārtu reģistrācijas
un apkopju sistēmu;
• kontrolēt ražošanas iekārtu tehnisko stāvokli,
veikt apkopes;
• plānot un veikt ražošanas iekārtu uzlabojumus;
• sadarboties ar dažādiem tehnisko un ražošanas
iekārtu apkopes speciālistiem;
• organizēt savu un savu padoto darbu.

Piedāvājam:

• dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• iespēju attīstīt un pilnveidot savas profesionālās
iemaņas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
kristine@eastmetal.lv.
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Sporta pasākumi
 9. decembrī pulksten 15 – LJBL spēles
zēniem (Sporta hallē).
 10. decembrī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas un novada sacensības brīvajā cīņā
(Jelgavas novada Sporta centrā Aviācijas
ielā 8).
 10. decembrī pulksten 11 – LR atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus (Sporta hallē).
 10. decembrī pulksten 11 – LJBL
spēle meitenēm: Jelgavas BJSS – Valmiera
(ZOC).
 10. decembrī pulksten 17.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale» – HS
«Rīga/LSPA» (ledus hallē).
 10. decembrī pulksten 18 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 45+
(Sporta hallē).
 11. decembrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (Sporta hallē).
 11. decembrī pulksten 13.15 – Latvijas čempionāts hokejā U-18 (ledus hallē).
 17. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 12. kārta
– fināls (6. vidusskolā).
 17. decembrī pulksten 10 – Jaungada
balvas izcīņa volejbolā sievietēm un vīriešiem (Sporta hallē).
 19. decembrī pulksten 17 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU» – BK
«Rīdzene» (ZOC).
 19. decembrī pulksten 19.30 – LBL
spēle: BK «Jelgava» – BK «Jūrmala».
 20. decembrī pulksten 15 – Jaungada sprints peldēšanā; V.Biezā, A.Ozoliņas
un J.Mistera kausu izcīņa (LLU peldbaseinā).
 23. decembrī pulksten 19 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU» – VA
(ZOC).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators – atjaunoju antīkas
un mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Foto: Ivars Veiliņš

Divi jauni vīrieši meklē darbu. Izskatīs visus
piedāvājumus. Tālrunis 28866836.

Savu pirmo profesionālo sezonu pēc koledžas absolvēšanas ASV Kails Nelsons
aizvada BK «Jelgava» sastāvā, kur nospēlētajās četrās LBL spēlēs vidēji laukumā Autovadītājs meklē darbu. Ir B, C, E kategorija, pieredze ar piekabēm un puspiekaaizvadījis 30 minūtes, guvis 9,8 punktus un izcīnījis 6,2 bumbas zem groziem.
bēm. Tālrunis 26432020.

gadījumā, ja treneris galveno uzsvaru negāciju. Tas krietni atvieglo spēlēšanu
Celtnieks. Mūrēju, remontēju skursteņus,
liktu uz aizsardzību.
un kopīgu laika pavadīšanu.
mūrīšus, krāsnis. Tālrunis 27478204.

Kādi ir tavi personīgie mērķi?
Vēlies kļūt par komandas līderi?
Es vēlos sev izveidot veiksmīgu karjeru. Šis ir mans pirmais profesionālais
gads, vēl daudz jāmācās un jāaug, tieši
tāpat kā šai komandai. Pagaidām grūti
pateikt, kā man klāsies nākotnē, taču,
manuprāt, jāturpina trenēties un augt
meistarībā, tad arī turpinājumam vajadzētu būt labam.
Ar kuru no vietējiem spēlētājiem
tev ir labākais kontakts?
Es dzīvoju kopā ar Artūru Dušeli,
un jāatzīst, ka mēs lieliski saprotamies
– daudz runājam un palīdzam viens
otram. Gribu uzsvērt, ka komandā
valda lieliska gaisotne, visi ir pozitīvi
un draudzīgi, nav iekšēju konfliktu un

Ko tu vari pateikt par komandas
galveno treneri Kasparu Vilcānu,
jo bieži vien izskan viedoklis, ka
viņš vēl nav gatavs šādam līmenim. It sevišķi tas attiecas uz lēmumiem, kas tiek pieņemti spēles
izskaņā, piemēram, priekšpēdējā
spēlē pret «Barsy» komanda pagarinājumā lielā mērā zaudēja
speciāli nerealizētu soda metienu
dēļ.
Viņš ir tieši tādā pašā situācijā kā
vairums spēlētāju – pirmie soļi profesi
onālajā basketbolā. Komandas iekšienē
neviens viņu nevaino un nedusmojas,
visi saprot situācijas apstākļus. Viņš
joprojām uzticas mums, bet mēs uzticamies viņam – tas ir galvenais, lai sekmīgi strādātu un virzītos uz priekšu.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

s
Nāc un mācie
!
u
ar priek

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!

Pērk
Pērku senas mēbeles, gleznas, porcelāna
figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes un sudraba-zelta monētas. T.27166669
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Vecus šķūņus, rijas, klētis nojaukšanai,
guļbūves promvešanai. Cena – līdz Ls 2000
par objektu. T. 28717107
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.

Dažādi
Ādas ārsta Dr.Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim
atskaites un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu
VID. Tel. 26887277. Epasts: icco.birojs@
gmail.com
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evaku
ācija. T. 25904905

Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Atrasts atslēgu komplekts ar atslēgu piekariņu «Līvu» Satiksmes ielā pie pasta nodaļas ēkas. Informācija pa tālruni 26084601.

www.autoprieks.lv

Aizsaulē aizgājuši
LAIMONIS DAMBIS (dz.1962.g.)
VIKTORS VEISBERGS (dz.1921.g.).
Izvadīšana 10.12. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Mušķu kapsētu.
JULIJONE JONKIENE (dz.1920.g.).
Izvadīšana 09.12. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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12. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1322.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Plūškoka smarža». Romantiska komēdija. 2011.g.
12.15 «Robotāda». Dokumentāla filma.
12.30 «Ielas garumā».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Uz pasaules vulkāniem». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 47.sērija.
16.20 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1322.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 12.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Māris Sirmais. 2006.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 32.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 467.sērija.
10.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Voskresenskas Himik.*
12.05 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Ventspils osta: laiki, cilvēki, idejas»*
13.15 «Trakais slēptās kameras šovs».
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 14.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 467.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Voskresenskas Himik. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.*
23.30 «No 57.paralēles».
24.00 «Ziemeļu puse».
0.30 «SeMS».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Seriāls. 89.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 1.sērija.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 13.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 90.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 15.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 24.sērija.
1.50 «Veiklie zēni». ASV komēdija. 1986.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.30 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 98. un 99.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 9.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 44.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 5.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.05 «10 gadu jaunāka». 14. un 15.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 449.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 230.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Krievijas seriāls. 50.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 84.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 36.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 449.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 146.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 11.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 21.sērija.
2.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 14.sērija.
2.55 «Glābiet Greisu! 2». Seriāls. 9.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 230.sērija.
4.25 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 5.sērija.
4.50 «Nakts joki».

13. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1323.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 9.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 13.sērija.
11.05 «Būt Džūlijai». Kanādas komiska drāma. 2004.g.
13.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Hārvijs Hemmers. 47.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 16. un 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1323.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 13.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 33.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Džosera piramīdas noslēpumi». Lat. dok. f. 2010.g. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Zeme». Dok. f. 13.(noslēguma) sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 468.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Voskresenskas Himik.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 15.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 468.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. Paok – VEF Rīga. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres Televīzija.
23.00 «Tavs auto».
23.30 «Autosporta programma nr.1».
24.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.55 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 90.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 2.sērija.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 1.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 91.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Brauciens pretī laimei. Korfu». Melodrāma. 2010.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 «Vardarbības pēctecība». Krimināldrāma. 2005.g.
1.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 8.sērija.
2.30 «Grāfs Monte Kristo». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
4.30 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 100. un 101.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 15.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 10.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 45.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 8.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 16. un 17.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 450.sērija.

tv programma
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 231.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 85.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 37.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 450.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 211.sērija.
23.00 «Baiļu istaba». ASV trilleris. 2002.g.
1.20 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 22. un 23.sērija.
3.05 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 15.sērija.
4.00 «Glābiet Greisu! 2». Seriāls. 10.sērija.
4.40 «Nakts joki».

14. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1324.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 10.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 14.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Baltais zvērs». Spēlfilma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1324.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 14.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 34.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari». Iepazīsti Rīgu... angļu valodā!
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 469.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija*
13.15 «Projekts Zeme». Dok. f. 13.(noslēguma) sērija.
13.50 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. Paok – VEF Rīga.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 16.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 469.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme.
23.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 91.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Vācijas melodrāma. 3.sērija.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 2.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 92.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 16.sērija.
21.55 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
0.10 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
1.45 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā».
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.30 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 102. un 103.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 16.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 11.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 46.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 15.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 7.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 13.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 18. un 19.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 451.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 232.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 86.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 38.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 451.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). Realitātes šovs. 16.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2». Seriāls. 20. un 21.sērija.
1.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Nemelo man!» (ar subt.). Raidījums. 58. un 59.sērija.
3.45 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
4.35 «Nakts joki».

15. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1325.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 11.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 15.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Teritorija 20+».*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1325.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 15.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 35.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 16.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 470.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme*.
13.15 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas CSKA. 2011.g. 18.janv.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 17.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 470.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
20.55 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
23.00 «SeMS».*
23.40 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 92.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 4.sērija.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 3.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 93.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12. sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 13.sērija.
23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 25.sērija.

0.55 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
2.50 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā».
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.30 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 104. un 105.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 17.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 12.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 47.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 8.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «10 gadu jaunāka». 20. un 21.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 452.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 233.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 87.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 39.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 452.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «Taisnīgā atmaksa». ASV krimināldrāma. 2008.g.
0.05 «Kinomānija».
0.40 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 20. un 21.sērija.
2.30 «Specvienība 4». Seriāls. 18.sērija.
3.15 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 17.sērija.
4.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 8.sērija.
4.35 «Nakts joki».

16. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 10.sērija.
9.30 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Piecas māsas». Seriāls. 16.sērija.
11.10 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
13.20 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
13.30 «Amazones neskartā daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.30 «Firmas noslēpums».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Erkils Puaro». Detekt. Sērija Slepkavība trīs cēlienos.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 16.sērija.

LTV7
7.35 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 471.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*
13.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Tiešraide no Vācijas.
14.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem. Tiešraide.
16.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.05 «Tavs auto».*
17.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 471.sērija.
18.30 VTB spēle. Kalev – VEF Rīga. Tiešraide.
20.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.
22.10 «Latvijas stāsti». «Jūrmalnieks – tas skan lepni».
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 93.sērija.
10.05 «Četras dienas Toskānā». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 94.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
0.05 «Pink Floyd. The Wall». Muzikāla filma. 1982.g.
1.50 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā».
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 106. un 107.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 18.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 13.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 48.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 23.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 9.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Nozieguma skelets». 4.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 22. un 23.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 453.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 234.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 88. un 89.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 453.sērija.
21.00 «Viens pats mājās 3». Ģimenes komēdija. 1997.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.20 «Krusttēvs 3». ASV krimināldrāma. 1990.g.
4.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 9.sērija.
4.45 «Nakts joki».

17. decembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 5.sērija.
8.56 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Erkils Puaro». Detekt. Sērija Slepkavība trīs cēlienos.
13.55 Autortiesību bezgalības balva 2011. Pasniegšanas cer.
15.25 E.Rozenštrauha dziesmu koncerts.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 Starptautiskais sporta deju festivāls Baltic Grand Prix 2011.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.10 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 3.brauciens vīriešiem.
11.45 «Lielo meiteņu rotaļas» (ar subt.). Krievijas drāma. 2004.g.
14.00 «Zveja» (ar subt.).*
14.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
16.05 Artūra dienas koncerts. 2011.g.
17.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
18.00 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
21.25 «Baltais oleandrs». ASV drāma. 2002.g.
23.20 «Krējums... saldais».*
23.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL.
Rīgas Dinamo – Minskas Dinamo.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 129.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 16.sērija.
7.50 «Kristofers un Hollija». Anim f.
8.10 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 25.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.25 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Nindzjas sērfotāji». ASV piedzīvojumu filma. 1993.g.
12.10 «Meklējot Nekurzemi». Biogrāfiska drāma. 2004.g.
14.15 «Bebrēna piedzīvojumi». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
15.50 «Ekstrēms tuvplānā».
16.10 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
18.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Kinga izpirkuma nauda». Kriminālkomēdija. 2005.g.
22.40 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
0.50 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
3.05 «Pink Floyd. The Wall». Muzikāla filma. 1982.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 19.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 14.sērija.

6.40 «Mūžam kopā 4». 5.sērija.
7.05 «Robinsons Krūzo». 1.sērija.
8.00 «Bernards». Anim. f.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 10.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 36. un 37.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.15 «Romija un Mišela. Sākums». ASV komēdija. 2005.g.
16.10 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
18.15 «Kukarača». Animācijas filma. 2011.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Cilvēks dzelzs maskā». Piedzīvojumu filma. 1998.g.
0.10 «Bumerangs». ASV komēdija. 1992.g.
2.25 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.). Komēdija. 1980.g.
4.10 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 5.sērija.
4.40 «Nakts joki».

18. decembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.34 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 6.sērija.
9.00 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
10.05 «Hārvijs Hemmers. 48.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 48.sērija.
11.00 «Uz pasaules vulkāniem». Dok. daudzsēr. filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Amazones neskartā daba». Dok. f. 2.sērija.
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Eksporta un inovāciju balva 2011».
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Par pelēm un meliem». Romantiska komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Koristi». Muzikāla drāma. 2004.g.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 Starptautiskais sporta deju festivāls Baltic Grand Prix 2011.
1.10 «Ziemeļu puse».

LTV7
7.40 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
11.05 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
12.30 «Tavs auto».*
13.00 «Ar makšķeri».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg. 2011.g. 18.febr.*
15.50 «Lielo meiteņu rotaļas» (ar subt.). Drāma. 2004.g.
18.15 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.05 «Krējums… saldais».
19.35 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 41.sērija.
22.15 «Slēgtais loks». Francijas un Itālijas trilleris. 2009.g.
24.00 «Baltais oleandrs». ASV drāma. 2002.g.

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.25 «Mīlestības vārdā». 130.sērija.
7.25 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 17.sērija.
7.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.05 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 4.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.55 «Ražots Latvijā».
9.25 «Autoziņas».
9.55 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Seriāls. 16.sērija.
11.35 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
12.25 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.05 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
16.00 «Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis». Piedz. f. 2004.g.
18.55 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības dienas koncerts.
0.15 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
2.45 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
4.20 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 20.sērija.
5.50 «Leļļu nams». 1.sērija.
6.45 «Mūžam kopā 4». 6.sērija.
7.10 «Bernards». Anim. f.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 23.sērija.
7.50 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 38. un 39.sēr.*
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.00 «Alekss un Emma». Romantiska komēdija. 2003.g.
16.00 «Cilvēks dzelzs maskā». Piedzīvojumu filma. 1998.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Armagedons». ASV spriedzes filma. 1998.g.
24.00 «Metro». ASV spriedzes filma. 1996.g.
2.20 «Ielaušanās». Romantisks trilleris. 2006.g.
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TV programma

Inovatīvs vācu uzņēmums
paplašina darbību Latvijā

Un sv
var sā ētki
ktie

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir perspektīva,
finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas
ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem ir pārstāvēta 12 valstīs
– Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā
un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un
to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai
un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā SIA «AKG
Thermotechnik Lettland» aicina darbā:

ELEKTRIĶI
Prasības:
• prasme veikt rūpniecisko iekārtu elektromontāžas
darbus;
• prasme veikt rūpniecisko iekārtu elektroapkopes
darbus;
• prasme izbūvēt iekšējos elektriskos tīklus un remontēt tos;
• vēlama datora lietotāja prasme;
• labas latviešu valodas zināšanas, krievu, vācu vai angļu
valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• vēlme iegūt jaunas zināšanas (piemēram, SPS/IPC) un
pielietot tās praksē.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Elektriķis» lūdzam
sūtīt līdz šā gada 22. decembrim pa pastu: SIA «AKG
Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV3004, faksu 63012223 vai e-pastu: baiba.legzdina@
akg-gruppe.de.
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Visu decembri svētki
sākas t/c VIVO centrs

12.-31

s!

.12.20
11.

Ziemassvētku amatnieku tirdziņš
No 9. līdz 24. decembrim.

Ziemassvētku iesildīšana 17. decembrī.
No plkst. 15.00 līdz 18.00 viesosies pats
Ziemassvētku vecītis, nofotografējies ar viņu un
saņem bezmaksas foto!

Labdarības stūrītis

17. un 18. decembrī no plkst. 11.00 līdz 19.00 – atnes
dāvanu tiem, kam tā nepieciešama visvairāk!

Radošās darbnīcas

10. decembrī un 17. decembrī no plkst. 11.00 līdz
15.00 radošās darbnīcas – sagatavo radošus
pārsteigumus, noformē svētkus un dāvanas!

Satiec jautros rūķus

Laba dāvana svētkos “VIVO centrs” dāvanu karte
(Ls 5, 10, 20)

SIA «Latvijas piens» aicina uz
sabiedrisko apspriešanu
SIA «Latvijas piens» aicina uz sabiedrisko
apspriešanu par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu.
Tā notiks 2011. gada 12. decembrī Jelgavā, Lielajā ielā 11, konferenču telpā, pulksten 14. Piesārņojošās iekārtas atrašanās
vieta: Langervaldes iela 7, Jelgava.
Informāciju par pieteikumu A kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujai var saņemt Rītausmas ielā 11b, Rīgā, LV – 1058.
Kontaktpersona: Armands Lūsis, SIA «Latvijas piens» tehniskais direktors.

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

SIA «Balt Energo wood»
piedāvā darbu:
• frontālā iekrāvēja vadītājam;
• iekrāvēja vadītājam;
• meistaram (kokapstrādē);
• celtniekam ar pieredzi iekšdarbu
un ārdarbu izpildē.

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Zvanīt pa tālruni 29482548.

Veikals «FURNI» piedāvā
jums IKEA mēbeles, dažādus interjera
aksesuārus, kā arī rotaļlietas bērniem.
Pie mums jūs varat atrast visu, kas nepieciešams
jūsu dzīvojamām telpām, virtuvei vai birojam.
Veicam arī pasūtījumus pēc IKEA kataloga,
piegādes katru nedēļu.
Jelgava, Raiņa iela 20, tālrunis 25411495.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
11. decembrī plkst.14 – vokālās grupas «FRAMEST» koncerts «WINTER JAZZ». Biļešu
cena: Ls 2,50; 2; 1,50.
18. decembrī plkst.16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts.
Solisti D.Krenberga un I.Dālderis. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2,50.
26. decembrī plkst.14 un 18 – Raimonda Paula jubilejas koncerts. Piedalās maestro
R.Pauls un Nacionālā teātra 18 dziedošie aktieri. Biļešu cena: Ls 10; 8; 6.
31. decembrī no plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā «Lauku muzikanti», atrakcijas, pārsteigumi, kafija, šampanietis pusnaktī, karaoke. Ieejas maksa
– Ls 10 un neliels līdzņemts groziņš. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 28.12.
12. janvārī plkst.19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» koncerts. Diriģents
G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass). Programmā: krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3 (kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs).
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 8. decembrī pulksten 14 – «Jauniešu forums 2011» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. decembrī pulksten 10, 12, 14 un 9. decembrī pulksten 10, 12 – Jelgavas pilsētas
domes dāvana mazajiem jelgavniekiem. Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Sniegbaltīte
un septiņi rūķīši» (latviešu valodā). Režisore L.Ņefedova. Ieeja – ar ielūgumiem. Piecgadnieku un sešgadnieku vecāki, kuru bērni nemācās bērnudārzā, bet vēlas apmeklēt izrādi,
iepriekš aicināti pieteikties pa tālruni 63084675, 63023461 (kultūras namā).
 10. un 17. decembrī no pulksten 12 līdz 16 – radošā nodarbība «Ziemassvētku
puzuru veidošana». Dalības maksa – Ls 1,50. Iepriekš pieteikties pa tālruni 63005447,
63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. decembrī pulksten 16 – adventes koncerts «Ave Maria». Muzicē G.Davidčuka
(soprāns), I.Birģele (ērģeles). Programmā: dažādu zemju un laikmetu komponistu mūzika, veltīta Jaunavai Marijai (Svētās Annas baznīcā).
 11. decembrī pulksten 14 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Winter Jazz». Biļešu
cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 11. decembrī pulksten 16.30 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» muzikālo studiju un popgrupu «Lai skan»
Ziemassvētku koncerts «Tik klusi un gaiši...». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – I.Šveicere.
Biļešu cena – Ls 1 (iepriekšpārdošanā «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras
namā) (kultūras nama Mazajā zālē).
 15. decembrī pulksten 18.30 – muzikāls Ziemassvētku uzvedums «Pasaka par laimes
kreklu». Piedalās kori «Skali», «Skaliņi», deju kolektīvs «Dālderis», teātris «Reverss». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 16. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku labdarības izstāde un tirdziņš «Dāsnums
mūžam neizsmeļams» («Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 17. decembrī pulksten 13 un 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
koncerts «Pasaka pasakā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena
– Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 17. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku
ieskaņas koncerts (Svētās Annas baznīcā).
 17. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle. Sīkāka informācija mājas lapā www.
llu.lv. Biļešu cena – Ls 14 (Jelgavas pilī).
 18. decembrī pulksten 16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts. Solisti D.Krenberga un I.Dālderis. Diriģents Zbigņevs Graca (Polija). Programmā: F.Danci
«Sinfonia Contertante», M.Rēgers «Variācijas un fūga par Mocarta tēmu», opuss 132,
V.A.Mocarts «Simfonija Nr. 41» (Jupiters). Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50 (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts «Pasaka pasakā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 18.30 – deju studijas «Intriga» Ziemassvētku koncerts «Ieputināti dejā». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 19 – adventes koncerts. Muzicē Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo». Diriģente L.Celma (Svētās Annas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 18 un 20 – BJC «Junda» zvanu ansambļa «Accelerando»
Ziemassvētku koncerts. Ieejas maksa – Ls 0,80 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 22. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu Ziemassvētku koncertuzvedums «Dieviņš un Velniņš». Piedalās «Jundaliņi», «Jundēni», «Jundari». Kolektīvu
mākslinieciskā vadītāja – M.Bratkus, koncertmeistare – G.Vanaga, režisore – E.Apsīte.
Biļešu cena – Ls 2; 1 (iepriekšpārdošanā «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā
– kultūras namā) (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 18.30 – Rihards Durba «Cantata in nativitate Domini». Kantāte tā Kunga dzimšanai. Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas
koris. Diriģents A.Meri (Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 15 – Ievas Akurateres, Evitas Zālītes un Zigfrīda Muktupāvela
Ziemassvētku koncerts «Ar eņģeļa pieskārienu». Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls 3
(nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv); pasākuma
dienā pirms koncerta – Ls 4. Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot papildu sēdvietu, – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).

Izstādes
 Līdz 14. decembrim – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 18. decembrim – Jelgavas skolu audzēkņu konkursa darbu izstāde «Etnogrāfiskais tērps. Tautas deja» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Mārītes Leimanes personālizstāde «Krāsu spēles audumos»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz gada beigām – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Atvasara»
(Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz janvārim – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 6. janvārim – tautas fotostudijas «Vidze» dalībnieku fotogrāfiju izstāde «Baltā
ziema». Studijas vadītāja – G.Oškalna-Vējiņa (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 6. janvārim – Tautas gleznošanas studijas izstāde «Atmiņas par vasaru». Studijas
vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 15. janvārim – Elīnas Titānes keramikas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 21. janvārim – Rūdolfa Kronberga simtgades gleznu izstāde «Akmensziedi»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 22. janvārim – krustdūriena izšuvumu izstāde «Brīnumainie mirkļi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).

«Diždancis» rīko
labdarības akciju
Tautas deju ansamblis «Diždancis» un
labdarības organizācija Ziedot.lv aicina
jelgavniekus ziedot siltās ziemas drēbes,
apavus, segas un spilvenus tiem, kam tās
var palīdzēt sasildīties ziemā. Ziedojumus
var nogādāt Jelgavas Valsts ģimnāzijas
garderobē. «Diždanča» paziņojumā
teikts, ka no apģērbiem gaidīti džemperi,
bikses, virsjakas, šalles, cepures, cimdi, zeķes un citi silti apģērbi. Tāpat līdzcilvēkiem
nepieciešami apavi, segas un spilveni. Ziedojumus var nogādāt Jelgavas Valsts ģimnāzijas garderobē līdz 15. decembrim.
Sadarbībā ar Jelgavas Baptistu draudzi
viss saziedotais nonāks pie cilvēkiem, kam
tas visvairāk ir nepieciešams.

Smelies idejas dāvanām!
Rokdarbnieku klubs «Zelta rokas» aicina
interesentus uz pirmssvētku radošo darbu
izstādi «No Ziemassvētku lādes», kas apskatāma Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. Izstādē eksponēti
origami, adījumi, tamborējumi, izšuvumi
krustdūrienā, dekupāžas darbi, filcējumi,
pērļošanas tehnikā radītas greznumlietas, lupatu lelles un citi izstrādājumi.
Izstāde Sabiedrības integrācijas pārvaldē
būs apskatāma līdz
15. decembrim darba
dienās pārvaldes darba laikā.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

«Ja vēlamies iegūt
kaut ko pa īstam, ir jādod»
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pirmo reizi Jelgavas
pašvaldība sumināja tos pilsētniekus, kuri nesavtīgi, negaidot
neko pretī, jau vairākus gadus
iesaistījušies brīvprātīgā darbā,
palīdzot citiem. Jelgavā balvu
«Gada brīvprātīgais 2011» no
izvirzītajiem 15 pretendentiem
saņēma trīs cilvēki – Latvijas
Sarkanā Krusta (LSK) Jelgavas
Jaunatnes nodaļas vadītājs Māris Liscovs, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes sociālā darbiniece
darbam ar ģimeni un bērniem
Daina Ivulāne un pensionētā
skolotāja Solveiga Nelsone.
Brīvprātīgā darbs ir laika un prasmju
ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem, nesaņemot atlīdzību. Lielākoties
par to dzirdēts tādā kontekstā, ka kāds
ārzemju students ierodas Jelgavā un
bez maksas strādā ar jauniešiem, taču
brīvprātīgā darbu ir veicis teju ikviens,
kaut vai, piemēram, piedaloties Lielajā
talkā. Pētījums, kas veikts šogad – Eiropas Brīvprātīgā darba gadā –, rāda, ka
brīvprātīgā darbam vismaz vienu stundu
veltījuši 435 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju,
kopā nostrādājot gandrīz 33 miljonus
stundu. Taču mums blakus ir cilvēki, kuri
šādam darbam veltījuši daudz vairāk, pat
vairākus gadus, negaidot neko pretī. Tieši
šonedēļ paldies teikts šiem pilsētniekiem
par viņu ieguldījumu, ziedojot brīvo laiku,
lai pārveidotu, uzlabotu apkārtējo dzīves
kvalitāti. Katram no viņiem ir savs dzinulis, kāpēc to dara.

«Tikai dodot, tu vari saņemt pretī»

Māris jau trīs gadus vada LSK Jelgavas
Jaunatnes nodaļu, viņa vārds saistīts ar
labdarības akciju, lai palīdzētu slimiem
bērniem uzlabot veselību, radošo darbnīcu
rīkošanu Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centrā. Viņa pārstāvētā organizācija šobrīd
vada angļu valodas, aerobikas nodarbības
Pensionāru biedrībā un aerobiku Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Māris atzīst:
ja viss tiek darīts nepiespiesti, tas tad arī
esot brīvprātīgā darbs. «Man tās ir emocijas, iespēja būt kopā ar domubiedriem,
palīdzēt cilvēkiem. Mana iekšējā pārliecība
– tikai dodot, tu vari saņemt pretī,» atzīst
Māris, piebilstot, ka arī viņa ģimenei ir
daudz palīdzēts, tāpēc īstais laiks pateikties, darot labu citiem.
Skolotāja Solveiga darbojas radošo
domu un darbu centrā «Svētelis», kur
jau trīs gadus palīdz bērniem sagatavot
mājasdarbus pēc skolas, dala pārtikas
pakas un humāno palīdzību, uzklausa
teju katru, kurš ienāk «Svētelī» un vēlas
parunāt. «Pirms dažiem gadiem, kad skolās pensionāri vairs nebija vajadzīgi un
pensiju reformu dēļ bija jāaiziet no skolas,
es pievērsos brīvprātīgā darbam, jo ticēju,
ka es kādam būšu noderīga. Katra diena,
ko esmu pavadījusi «Svētelī», ir laimīga,
sniedz dzīvei piepildījumu. Neviens man
te neliek nākt, šis darbs tiek darīts dabiski un nepiespiesti. Palīdzēt citiem – tas

Pirmo balvu «Gada brīvprātīgais 2011» Jelgavā saņēma Latvijas Sarkanā Krusta
Jelgavas Jaunatnes nodaļas vadītājs Māris Liscovs (no kreisās), pensionētā skolotāja
Solveiga Nelsone un sociālā darbiniece Daina Ivulāne.
Foto: Ivars Veiliņš
«sēž» manī iekšā,» atzīst Solveiga.

«Tas ir sirds aicinājums»

Daina ir cilvēks, kurš jau septīto gadu,
cilvēcisku un reliģisku motīvu vadīts,
aktīvi meklē iespēju palīdzēt ģimenēm,
kuras nonākušas krīzes situācijā, aicina
uz bezpeļņas nodibinājumu «Kraukļa
fonds» un sieviešu kalpošanas organizāciju
«Aglow» Latvijā, kur iespējams saņemt
palīdzību. Daina, nerēķinoties ar savu
brīvo laiku, apbraukā ģimenes, noskaidro
viņu vajadzības, lai zinātu, kā palīdzēt.
Par to Daina saka: «Sāku strādāt, un pie
manis diendienā nāca ģimenes, lūdza palīdzēt, un es sāku lūgt Dievu, lai situācija
mainītos. Sociālais darbs vairāk ir papīru
kārtošana, taču ir nepieciešams strādāt arī
ar cilvēkiem, tāpēc jāmeklē citi varianti.
Studējot augstskolā «Attīstība», mans iekšējais dzinulis teica: «Daina, tev jāiesaistās
labdarībā.» Tagad palīdzēt citiem – tas ir
mans sirds aicinājums.»

sionāram palīdzības paciņu, viņš ir saklājis
galdu un lūdz uzkavēties, jo šodien ir viņa
dzimšanas diena, bet mēs esam vienīgie,
kuri atnākuši. Sirds sažņaudzas, taču ir
patīkami, ka mēs viņu esam iepriecinājuši
kaut vai tikai ar ierašanos. Viņam ne tik
svarīga ir tā paciņa, bet cilvēki. Jauniešu
trumpis ir cilvēkresursi, tālab es gribētu
rosināt jauniešus arvien vairāk iesaistīties
labdarībā. Nu kaut vai apciemojot vientuļos ļaudis,» tā Māris, piebilstot, ka, darot
brīvprātīgā darbu, cilvēki uz lietām un
pasauli sāk skatīties citādāk un tas sniedz
dzīves pieredzi.

Pievienotā vērtība – regularitāte

Neviens no viņiem nenoliedz, ka darbs,
ko dara, ir labs, taču arī morāli grūts.
Nav jau viegli risināt citu problēmas, būt
līdzjūtīgiem, nereti uzklausīt arī negācijas. Taču katrs atradis veidu, kā brīžos,
kad nolaižas rokas, tomēr sasparoties
un darīt darbu tālāk. Solveiga meditē,
jo tas palīdz «savākties» un visas sliktās
Brīvprātīgā darbs
domas, jūtas neielaist sevī, katru dienu
sniedz mācību dzīvei
būt arī tik iejūtīgai, ar smaidu sejā. Daina
Balvas saņēmēji visi kā viens atzīst, ka spēku un uzmundrinājumu rod sarunās
lielākā balva, rosinājums strādāt tālāk ir ar Dievu, kas palīdzot un parādot, kurā
vienkāršs «paldies» un emovirzienā ir pareizāk doties.
cijas, kad redzi mirdzumu
Bet Mārim lielākais atbalsts
Pašvaldības
cilvēka acīs. «Liels gandair viņa komanda. «Nereti
Pateicības
rījums ir, kad redzi: cilvēks
dzirdēts – jaunieši kūtri un
rakstus saņēma neko negrib darīt, bet, ja
mainās, mainās viņa rīcība,
uzlabojas attiecības ģimenē. Edīte Gārseniece
dara, gaida tikai samaksu.
Daudzos gadījumos cilvēki Jekaterina Deksne
Nē, es tam nepiekrītu: Jelpārtraukuši lietot alkoholu, Pārsla Miķelsone
gavā ir daudz labu jauniešu,
smēķēšanu. Redzi, ka cilvēks Ausma Veignere
viņiem tikai jādod iespēja.
dzīvē saskatījis pavisam citas Maksims Voroņeckis
Brīvprātīgā darba pievienoAleksandrs Buglakovs
vērtības. Tieši tad tu jūti, ka
tā vērtība ir tas, ka tu nevis
Kristīne Balsa
esi uz pareizā ceļa un viņam Liene Butkeviča
atnāc un tikai pakārdini,
vajag tavu roku,» tā Daina. Jadviga Muriņa
vienreiz kaut ko izdarot,
Solveiga ar smaidu sejā saka: Valdis Platacis
bet turpini to regulāri. Tā
«Ir taču patīkami, ja sieva, Māris Veidemanis
ir manā komandā – jauniekura ienāca pie manis drūma, Dzidra Pempere
ši katru nedēļu dodas uz
iziet uz ielas un smaida, staro.
bērnunamu, pie senioriem
Tad tev neko vairāk nevajag.» Neviens no mācīt angļu valodu un aerobiku un vēl
balvas saņēmējiem nenoliedz, ka emocijas, palīdz nakts patversmē dalīt zupu,» tā
kas rodas tādos mirkļos, ir kā narkotikas M.Liscovs. Arī Daina piebilst, ka lielākā
un tās gribas vēl un vēl. «Iedomājieties, vērtība ir darbu darīt regulāri, ne tikai,
kāda ir sajūta, ja nes 80 gadus vecam pen- piemēram, uz Ziemassvētkiem.

Alunāna muzejā –
«Brīnumainie mirkļi»

Nodod «aizķērušos»
grāmatu bez maksas!

Alunāna muzejā – krustdūrienu izšuvumu
izstāde «Brīnumainie mirkļi», kas apskatāma līdz 22. janvārim. Piedalās jelgavnieces Irēna Markēviča, Anna Astapenko,
Anna Mogiļuka un Tatjana Voroncova.
I.Markēviča atzīst, ka katrā no izstādes darbiem ir ielikta arī daļiņa no dvēseles. «Ar šo
izstādi gribējām iedvesmot mūsu pilsētas
iedzīvotājus atmest vientulību, īgnumu,
negatīvas domas un sākt kaut ko darīt.
Mīļie pilsētnieki, dzīve nemaz nav tik drūma un pelēka! Paskatieties visapkārt un jūs
ieraudzīsiet, ka starp melno un balto toni
ir vēl daudz un dažādas krāsu nianses,» tā
I.Markēviča, mudinot arī citus atrast kādu
sirdij tuvu nodarbi brīvajā laikā.

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB) un tās
filiālēs – bērnu bibliotēkā «Zinītis», Miezītes
bibliotēkā un bibliotēkā
«Pārlielupe» – sākušās Aizmāršīgo lasītāju
dienas. Tas nozīmē, ka līdz pat 31. janvārim
bibliotēkas lasītājs, kurš nav laikus bibliotēkā
nodevis kādu grāmatu, to var izdarīt, nemaksājot kavējuma naudu. «Izmanto šo iespēju,
ja pie tevis «aizķērušās» nenodotas bibliotēkas grāmatas, nokārto savas saistības,
nemaksājot kavējuma naudu,» aicina JZB.
Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās
iespējams aizvietot ar citām, līdzvērtīgām. Par
to jāinteresējas katrā no bibliotēkām.

Bērnu rītā ceps piparkūkas
Svētdien, 11. decembrī, ģimenes
kafejnīcā «Hercogs» Krišjāņa Barona
ielā 3 norisināsies Piparkūku bērnu
rīts, kurā bērni kopā ar Piparkūku
meitenēm paši ceps un rotās gardas
piparkūkas, kā arī piedalīsies jautrās
rotaļās. Dalības maksa – 1 lats. Sejiņu
krāsošana – 0,50 lati. No pulksten
12 līdz 14 ciemos tiek gaidīti visu
vecumu bērni kopā ar saviem vecākiem, lai paši veidotu un rotātu piparkūkas. Piparkūku meitenes vadīs
jautras rotaļas, būs iespēja tikt arī
pie apgleznotas sejiņas. Dāvaniņas
aktīvākajiem un atraktīvākajiem
bērniem šajā dienā būs no mammamuntetiem.lv.

