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Pastiprināti pārbaudīs
ap 50 objektu

Šonedēļ, reaģējot uz Ekonomikas ministrijas aicinājumu, Būvvaldes pārstāvji apseko visus būvobjektus, kur tiek celtas publiskas ēkas. Viens no tiem ir arī tirdzniecības nama «Kurši» veikala
piebūve. SIA «Augstceltne», kas ir tirdzniecības nama «Kurši»
īpašnieks un arī piebūves būvnieks, būvdarbu vadītājs Kaspars
Silkāns atzīst, ka pārbaudes būvobjektos ir nepieciešamas, jo
īpaši, ja top sabiedrisks objekts. «Šodien pasūtītājs nereti vēlas
lētāko, ātrāko un ar mūža garantiju, bet reāli izpildāms ir tikai
viens no šiem kritērijiem, nevis visi kopā,» viņš atzīst.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas sākumā Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes speciālisti
apsekoja būvniecības
procesā esošos objektus
Jelgavā, lai pārliecinātos,
vai būvdarbu laikā tiek
ievērotas projektos un
normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pārkāpumi būvniecībā netika
konstatēti, fiksētas atsevišķas nepilnības dokumentācijā. Šajās dienās
Būvvaldes speciālisti apsekos vēl 33 sabiedriski
nozīmīgas publiskās ēkas
pilsētā, kas pieņemtas
ekspluatācijā pēdējo piecu gadu laikā un kurās
paredzēts vienlaicīgi uzturēties vairāk nekā simts
cilvēkiem.

Otrdien Būvvaldes speciālisti
apsekoja jaunceļamo tirdzniecības centru «Rimi» Rīgas
ielā, vagonu rūpnīcas «UVZ
Baltija» būvlaukumu Aviācijas
ielā, tirdzniecības nama «Kurši» piebūvi un Pasta salu, kur
notiek būvniecība. Kā informē
Jelgavas Būvvaldē, objektos ir
konstatētas nepilnības dokumentācijā, un tās divu dienu
laikā ir jānovērš un dokumentācija jāiesniedz Būvvaldē.
Kā norāda Būvinspekcijas
vadītāja Natālija Ļubina, pārbaudes sāktas jau pirmdien ar
tirdzniecības centru «Pilsētas
pasāža», kur augšējos stāvos
notiek rekonstrukcija.
Vēl šonedēļ speciālisti apseko
objektus Pārlielupē: lielveikalus «IKI», «Supernetto»,
«K-rauta», «Krūza», kā arī
sabiedriski nozīmīgas publiskas
ēkas – Zemgales Olimpisko cen-

tru, Jelgavas 4. vidusskolu un
uzņēmumu «Amo Plant».
Pārbaužu laikā kopā ar ēkas
īpašniekiem vai pārvaldniekiem
tiek izvērtēts, vai būvē nav
nedrošas vietas (piemēram,
plaisas ēkas nesošajās konstrukcijās), nav veiktas patvaļīgas pārbūves un nav bijuši
ugunsgrēki.
Būtiski uzsvērt, ka pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā
par būves tehnisko stāvokli un
pareizu ekspluatāciju atbildīgs
ir vienīgi tās īpašnieks. Par
konstrukciju bojājumiem vai
deformācijām ir nekavējoties
jāinformē Būvinspekcija un
nekavējoties jāveic pasākumi
to novēršanai. Civillikuma
1084. pants nosaka, ka katram
būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur
sava būve tādā stāvoklī, ka no
tās nevar rasties kaitējums ne

kaimiņiem, ne garāmgājējiem,
ne arī tās lietotājiem.
Būvvalde pilsētas sabiedriski
nozīmīgo un publisko ēku īpašniekiem nosūtīs vēstules, kurās
aicinās savās ēkās veikt tehnisko apsekošanu un pēc tam
sertificētu speciālistu atzinumu
iesniegt Būvvaldē.
Jāpiebilst, ka pārbaudes sāktas, atsaucoties Ekonomikas
ministrijas aicinājumam, kas
lūdza pašvaldību būvvaldēm
apsekot visus būvlaukumus,
kuros šobrīd notiek būvdarbi
un tiek celtas sabiedriskas
ēkas. Šādu lūgumu Jelgavas
Būvvalde saņēma nākamajā
dienā pēc traģēdijas Rīgā, Zolitūdē, kad 21. novembrī iebruka
lielveikala «Maxima» jumts,
bojā gāja 54 cilvēki un vairāk
nekā 30 tika ievainoti. Jelgavas
Būvvalde objektus apsekot sāka
jau pirmdien.

Var saņemt smilti ietvju kaisīšanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Privāto māju iedzīvotāji var pieteikties
pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība»
smilts piegādei īpašumam piegulošo ietvju
kaisīšanai. «Pilsētsaimniecība» piedāvā bez
maksas saņemt aptuveni 25 kilogramu
maisu smilts.

Pieteikties smilts maisījuma
piegādei var, zvanot pa bezmaksas
tālruni 8787 vai sūtot e-pastu uz pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv, norādot vārdu, uzvārdu,
adresi un tālruņa numuru.
«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem privāto māju iedzīvotāji ir atbildīgi par to īpašumam
piegulošo ietvju uzturēšanu kārtībā
un tīrību.
Pašvaldības policijas sabiedrisko

attiecību speciāliste Sandra Reksce
informē, ka saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem privātmājas īpašniekam
piegulošajā teritorijā esošās ietves
jānotīra līdz pulksten 7.30, savukārt
pa dienu sasnigušais sniegs jānotīra
līdz pulksten 22. Ietves arī jākaisa
ar pretslīdes materiāliem, turklāt
tiem jābūt tādiem, kas nebojā ietves segumu – ietves nedrīkst kaisīt
ar izdedžiem un līdzekļiem, kuru
sastāvā ir ķīmiskas vielas.

Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai
piemēro naudas sodu – fiziskām
personām līdz 250 latiem, juridiskām personām – līdz 1000
latiem. S.Reksce norāda, ka 2013.
gada sākuma ziemas mēnešos par
ietvju netīrīšanu sastādīti desmit
administratīvā pārkāpuma protokoli. Kopumā pagājušajā ziemā
tika uzsāktas 19 administratīvās
lietvedības, no tām divas tika
izbeigtas.

Laikrakstu iespējams
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Dambja ielā –
jauns asfalts un ietves
 Sintija Čepanone

Gandrīz puskilometru
garais Dambja ielas
posms no Aspazijas
līdz Atmodas ielai ticis
pie jauna asfalta – jau
nedēļas sākumā, noslēdzoties brauktuves
seguma rekonstrukcijas
darbiem un teritorijas labiekārtošanai, tur
atjaunota satiksmes
kustība.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietnieks
Māris Mielavs stāsta, ka brauktuves pamatkārtas asfaltēšanas
darbi Dambja ielā noslēgušies, uz
pavasari atstājot asfalta virskārtas
ieklāšanu, tāpat arī tiek pabeigta
ietves izbūve Dambja ielas posmā
no Aspazijas līdz Atmodas ielai
brauktuves kreisajā pusē virzienā
uz Atmodas ielu. «Ietves izbūve ir
pašvaldības iniciatīva, uzlabojot
satiksmes drošību – turpmāk gājēji
šajā ielas posmā varēs pārvietoties
pa gājēju ietvi, kādas līdz šim tur
nebija,» tā M.Mielavs, atgādinot,
ka, pilsētā īstenojot gaismekļu

nomaiņu pret LED spuldzēm, arī
Dambja ielu nu apgaismo 57 LED
spuldzes.
Kopumā Dambja ielā brauktuves segums rekonstruēts 450
metrus garā posmā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka vasaras nogalē darbus
Dambja ielā vienlaicīgi uzsāka
«Jelgavas ūdens», pilsētā turpinot
ūdenssaimniecības komunikāciju
izbūvi un rekonstrukciju, SIA
«Fortum Jelgava», kas tur veica
siltumtrases izbūvi projekta «Jelgavas centralizētās siltumapgādes
sistēmas saistvada izbūve Rūpniecības ielā un Dambja ielā» gaitā, kā
arī «Pilsētsaimniecība», sakārtojot
pilsētas komunikācijas, tostarp
virszemes lietusūdeņu savākšanas
sistēmu, un izbūvējot gājēju ietvi.
Tā kā darbu veicējam pēc tīklu
izbūves jānodrošina seguma sakārtošana, sākotnēji noasfaltētas
komunikāciju izbūvei raktās tranšejas un automašīnu «kabatas»
pie Asteru ielas, savukārt pēc tam
uzklāts vienlaidus asfalta segums
visā ielas posmā.
Asfaltēšanas darbus Dambja ielā
veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» un SIA «Kulk».

18. novembra uguņošanu Jelgavā atbalstīja
uzņēmumi un privātpersonas (dati uz 21.11.2013.)
1. SIA «Kulk»
2. SIA «Evopipes»
3. SIA «CBS Igate»
4. SIA «Latakva Jelgava»
5. SIA «Media Jelgava»
6. SIA «Fortum Jelgava»
7. SIA «Uni–San»
8. SIA «DAKC»
9. SIA «Edelveiss EG»
10. SIA «Mītavas Elektra»
11. SIA «Zemgales veselības centrs»
12. SIA «3C»
13. SIA «SK Zemgale»
14. SIA «Berling»
15. SIA «Jelgavas Tipogrāfija»
16. SIA «Alejas Projekti»
17. SIA «Velis–A»

18. SIA «NP Jelgavas biznesa parks»
19. SIA «Alis–B»
20. SIA «SK Zemgale V»
21. SIA «Kanclers Plus»
22. SIA «Jelgavas Pils aptieka»
23. SIA «Coffe Grand»
24. SIA «VT EAST»
25. SIA «Urbiks»
26. SIA «MK un partneri»
27. SIA «Astarte–Nafta»
28. SIA «JUNOSO»
29. SIA «SOL Latvia»
30. SIA «MERCO LINKS»
31. SIA «Latvijas piens»
32. IK «DAVEKA»
33. Ilga Antuža
34. Sarmīte Tipuka
35. Jānis Rakickaitis

Kopā šogad salūtam saziedoti Ls 5530; uzkrājums no iepriekšējiem gadiem: Ls 2474. 15.11.2013.
pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija» par pirotehnikas izstrādājumiem svētku uguņošanai: Ls 4500.
Uzkrājums kopā uz 21.11.2013.: Ls 3504.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 154 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 21. novembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 71 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Aleksandrs
Punāns, Niola Indreļuna, Ansis Landmanis, Arnis Jagunds, Gaļina
Tīmniece, Guna Šolmane, Biruta Augšpole.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Rublis: «2015. gadā līdz
minimumam samazināsim
rindas bērnudārzos»

un citas sabiedriskās aktivitātes?
Piekrītu, ka šīs organizācijas
aktivitāšu pietrūkst, īpaši šobrīd, kad parādījusies tā saukto
legālo narkotiku sērga. Tomēr
pašvaldība nevar nevienu piespiest, tādēļ varu tikai aicināt
vecākus būt aktīvākiem, iesaistīties sabiedriskajās organizācijās un paust savu viedokli par
šāda veida uzņēmējdarbību. Jo
noraidošāka būs sabiedrības attieksme, jo pašvaldībai sadarbībā ar Valsts policiju būs vieglāk
apkarot šādas negācijas.

 Jānis Kovaļevskis

«Nav pārliecības, ka visiem 1300 bērnu vecākiem, kuri pieteikušies
rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, tā
ir nepieciešama. Kopš
valsts ar savu līdzfinansējumu piedalās
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanā, vecāku līdzmaksājums privātajos
bērnudārzos ir samazinājies līdz minimumam vai vispār netiek
aprēķināts, bet kopumā privātajās iestādēs
vēl joprojām ir aptuveni 100 brīvu vietu,
kuras nav aizpildītas,»
spriež Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis, kurš pārrauga
izglītības un sporta
jomu pilsētā.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
domes priekšsēdētāja vietnieks
plašāk stāsta par ieceri ieviest
izglītības kvalitātes balvu un
visaptverošu motivācijas pro
grammu visos pašvaldības pārziņā esošajos izglītības līmeņos,
sākot no skolēniem un beidzot
ar skolu direktoriem.
Izglītībai ik gadu tiek atvēlēta aptuveni puse no visa
pašvaldības budžeta. Cik
optimāls šobrīd ir pilsētas
izglītības iestāžu tīkls?
Puse no budžeta tā ir tikai
tad, ja kopējos izdevumos tiek
ierēķinātas pedagogu algas, kuras pašvaldībai pārskaita valsts.
Izglītība ir viena no būtiskākajām pašvaldības funkcijām,
tādēļ tā prasa
lielus ieguldījumus. Skolu remontos vien ik
gadu ieguldām
vairāk nekā
500 tūkstošus
latu, neskaitot
jaunu objektu
būvniecību un
ēku siltināšanu. Šobrīd pilsētas skolu tīkls
ir optimāls, un
izmaiņas varētu skart tikai
speciālās izglītības iestādes.
Plānojam, ka ar nākamo mācību
gadu 1. pamatskolu Zemgales
prospektā, kurā būtiski sarucis
skolēnu skaits (šobrīd skolā
mācās 77 skolēni – red.), apvienosim ar 2. internātpamatskolu.
Abas skolas piedāvā izglītības
programmas bērniem ar īpašām vajadzībām. Citas būtiskas
izmaiņas nav plānotas.

Vai arī nākamgad skolēniem vasarā tiks piedāvāta
iespēja strādāt?
Jā, skolēnu nodarbinātības
programmu turpināsim. Plānojam, ka arī nākamgad vasaras
mēnešos piedāvāsim darbu
aptuveni 600 skolēniem.
«Tuvāko gadu laikā esam iecerējuši sakārtot skolu sporta laukumus un uzbūvēt jaunu airēšanas
Nākamgad pirmo reizi plābāzi Pasta salā, kurai jau nākamgad tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija,» stāsta Jelgavas nots piešķirt skolu kvalitāpilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.
Foto: Ivars Veiliņš tes balvu par sasniegumiem
aizvadītajā gadā. Kas un kā
skaitu citās skolās, bet tā nav iestādi Skautu ielā, kurā tiks no- cialitātes, savukārt mazāka tiks vērtēts?
noticis. Skolēnu skaits ir sada- drošinātas 156 vietas, bet 2015. interese pēdējā laikā no poJau šobrīd labākajiem pedagolījies proporcionāli. Nav šaubu, gadā tiks pabeigti renovācijas tenciālo audzēkņu puses ir par giem ir iespēja saņemt naudas
ka šis novirziens nākotnē dos darbi Ganību ielas bērnudārzā, metālapstrādes programmām, balvu 500 latu apmērā, bet skolērezultātu, jo šajā skolā audzēkņi kurš spēs uzņemt 280 bērnus. maiznieka, konditora un ko- niem, kuru gada vidējā atzīme ir
pastiprināti apgūst eksaktos Ar to vajadzētu pietikt.
mercdarbineka profesiju.
augstāka par 8,5, pašvaldība piepriekšmetus un tiks orientēti
šķir naudas balvu 50 latu apmērā.
savu profesionālo karjeru saistīt
Jelgava kā viena no pirBērniem un jauniešiem Lai veicinātu veselīgu konkurenci
ar inženierzinātnēm. Līdz ar to majām sāka īstenot duālās pilsētā tiek piedāvātas pla- starp izglītības iestādēm un motiviņu iespējas veiksmīgāk iekļau- izglītības programmas, no- šas iespējas nodarboties ar vētu skolas strādāt radoši un inoties darba tirgū būs labākas.
drošinot topošajiem speciā- sportu, sākot no neskaitā- vatīvi, nācām ar iniciatīvu ieviest
listiem prakses vietas un miem cīņas veidiem, koman- šādu balvu, kura pirmo reizi tiks
Kopš rudens palielināts apmācību uzņēmumos. Vai du sporta spēlēm un bei- pasniegta nākamā gada oktobrī.
pašvaldības līdzfinansējums tas varētu celt profesionālās dzot ar tehniskajiem sporta Izglītības iestādes tiks vērtēprivātajām pirmsskolas iz- izglītības prestižu?
veidiem. Tomēr nevaram tas trīs pakāpēs: sākumskolas,
glītības iestādēm, valsts
Daudzviet Eiropā pēc šāda lepoties, ka kādā no sporta pamatizglītības un vidusskolas
daļēji apmaksā arī aukļu principa ir būvēta visa profesio- veidiem esam pārliecinoši līmenī. Mācību sasniegumi būs
pakalpojumus. Kāda šobrīd nālās izglītības sistēma, proti, labākie Latvijā. Arī mūsu tikai viens no kritērijiem, tādēļ
ir situācija ar rindu uz vietu audzēknis skolā var iestāties pienesums olimpiskajai kus- visām izglītības iestādēm būs
bērnudārzā? tikai tad, kad viņš ir noslēdzis tībai ir gaužām pieticīgs.
vienlīdzīgas iespējas pretendēt
Ņemot vērā līgumu ar uzņēmumu par prakPašvaldības prioritāte ir bēr- uz šo goda nosaukumu un balvu
iespēju preten- ses vietu. Pārsvarā šīs prakses nu un jaunatnes sports, masu 5000 eiro apmērā. Tas nebūs kondēt uz valsts vietas piedāvā lielākie nozaru sporta aktivitātes, kā arī pie- kurss par pilsētas labāko skolu,
līdzfinansēju- uzņēmumi, kuri negaida no ejama un kvalitatīva sporta bet gan novērtējums par mācību
mu, kopējā rin- valsts, bet paši piedalās kva- infrastruktūra. Šajos rādītājos gada laikā paveikto.
da ir pieaugusi, lificētu, savām specifiskajām ir pat izaugsme, iespējas sporun šobrīd rindā vajadzībām piemērotu darbi- tot līdz ar Zemgales Olimpiskā
Novembri mēdz dēvēt par
uz vietu pašval- nieku sagatavošanā. Latvijā centra piedāvājumu ir būtiski patriotu mēnesi. Cik patriodības bērnudār- šāda pieeja nav praktizēta kopš paplašinājušās, arī bērnu, kuri tiski, jūsuprāt, ir pilsētas
zā ir 1300 bērni padomju laikiem, tādēļ vēlos nodarbojas ar sportu, skaits skolēni?
– 628 no viņiem pateikties uzņēmumu «Amo pakāpeniski pieaug. Atbalstīts
Domāju, ka pilsētas skolās ar
apmeklē privā- Plant» un «Dinex» vadītājiem, tiek arī augstu sasniegumu patriotisko audzināšanu probtās iestādes. Jā- kuri ir pietiekami tālredzīgi, sports, lai gan te varētu piekrist, lēmu nav. Skolēni kuplā skaitā
piebilst, ka pri- lai iesaistītos šajā programmā. ka turpmāk būtu nepieciešama piedalās gan Lāčplēša dienas
vātajās pirms- Izglītības sistēma nekad nebūs diskusija, kuri ir pilsētā priori- Lāpu gājienā, gan valsts svētku
skolas iestādēs tik elastīga kā biznesa vide, tā- tāri atbalstāmie sporta veidi, jo pasākumos. Visās izglītības ie
«Pīlādzītis» un dēļ uzņēmumiem pašiem aktīvi pēdējā laikā esam atbalstījuši stādēs, sākot no pirmsskolas,
«Varavīksne» jāiesaistās izglītības procesā. gandrīz visus pilsētas sportistus, tiek organizēti pasākumi par
kopumā vēl ir Vācijā un citās Rietumeiropas kuri izcīna tiesības piedalīties godu valsts svētkiem. Bija iespēja
aptuveni 100 brīvu vietu, ku- valstīs uzņēmumi jau šodien ir Eiropas vai pasaules čempionātā apmeklēt 2. pamatskolas valsts
ras netiek aizpildītas, lai gan gatavi piedāvāt prakses vietas vai citās nozīmīgās sacensībās. svētku pasākumu, kurā bērni ar
šobrīd vecāku līdzmaksājums mūsu audzēkņiem, tomēr mēs Esam gājuši plašumā, nevis aug- neuzspēlētu lepnumu runāja par
privātajās iestādēs ir līdz 15 vēlamies gatavot speciālistus stu sasniegumu virzienā.
savu valsti un pilsētu.
latiem mēnesī. No šā varam se- saviem uzņēmumiem, un duālās
cināt, ka daļai vecāku šīs vietas izglītības programmas, kur auVai plānotas kādas izŠobrīd tiek veidots pilbērnudārzā nav nepieciešamas dzēkņi teoriju apgūst skolā, bet maiņas saistībā ar pilsētas sētas budžets 2014. gadam.
vai arī viņiem ir citi apsvērumi, praksi – uzņēmumos, ir labākais sporta skolām?
Kādas būs jūsu nozaru priokādēļ neizvēlas privāto iestāžu veids, kā sagatavot darba tirNo nākamā mācību gada ritātes?
sniegto pakalpojumu. Tomēr, gus pieprasījumam atbilstošus paplašināsim sporta skolas
Galvenā prioritāte ir atrisināt
ņemot vērā, ka pieprasījums speciālistus. Diemžēl līdz šim piedāvājumu, iekļaujot tajā bērnudārzu rindas jautājumu.
pēc vietas pašvaldības iestādēs prakses vietas ar atsevišķiem sporta vingrošanas programmu Turpināsim darbus pie Zinātnisir pietiekami liels, strādājam pie izņēmumiem vairāk bijušas un BMX, lai sniegtu atbalstu kās bibliotēkas rekonstrukcijas,
tā, lai līdz 2015. gadam likvidētu formālas.
klubam «Mītavas kumeļi» jauno labiekārtosim darbmācības
vai samazinātu līdz minimusportistu sagatavošanā.
kabinetus 5. vidusskolā, 2.
mam rindu uz vietu bērnudārzā.
Kuras šobrīd ir pieprasītāpamatskolā un Vakara maiņu
Janvārī tiks atvērta papildu kās profesionālās izglītības
Kas noticis ar kustību «Ve- vidusskolā. Nākamgad plānojam
grupiņa «Vārpiņā», nodrošinot programmas?
cāki Jelgavai»? Vai nebūtu uzsākt arī Valsts ģimnāzijas
20 vietas, septembrī plānojam
Pieprasītākās ir autoatslēdz- nepieciešams to «restartēt», fasādes sakārtošanas darbus ar
atvērt pirmsskolas izglītības nieka, friziera un pavāra spe- atjaunojot vecāku patruļas drenāžas izbūvi.

«Privātajās pirmsskolas iestādēs «Pīlādzītis» un «Varavīksne» kopumā vēl
ir aptuveni 100 brīvu
vietu, kuras netiek
aizpildītas, lai gan
šobrīd vecāku līdzmaksājums privātajās iestādēs ir līdz 15
latiem mēnesī. »

Šogad uz 1. ģimnāzijas
bāzes tika izveidota Tehnoloģiju vidusskola. Vai šis
solis ir attaisnojies?
Sākotnēji bija bažas, ka šī skola ar jauno, sabiedrībā pieprasīto
inženierzinātņu un informācijas
tehnoloģiju novirzienu varētu būtiski samazināt skolēnu

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs reaģētu,
atskanot drošības
signalizācijai
sabiedriskā vietā?
Vivita, pārdevēja kasiere:
– Pati strādāju
veikalā un zinu,
ka, izdzirdot
trauksmes signālu, galvenais
ir lūgt cilvēkus steidzami atbrīvot
telpu. Arī pašai jādodas prom. Par
laimi, nav bijis jāpiedzīvo šādas
situācijas. Tiesa, kad strādāju citā
lielveikalā, mums diezgan regulāri
notika mācību trauksmes, taču
diemžēl jāatzīst, ka cilvēki bieži
nepievērš uzmanību, domā, ka tā
ir tāda rotaļa. Tāpēc rosinu cilvēkus
būt atbildīgākiem.
Jānis, pensionārs:
– Pievērstu
uzmanību!
Vispirms jautātu kādam no
darbiniekiem,
kas tā ir par signalizāciju, tad arī,
izvērtējot situāciju, domāšu, kā
tālāk rīkoties. Ja viņš nezinās, nu
jautāšu citam. Kādam taču ir jāzina,
kas notiek ēkā, kurā viņš strādā! Tie
signāli jau ir dažādi un, iespējams, tā
signalizācija, kas skan, attiecas tikai
uz darbiniekiem.
Elvijs, students:
– Došos uz izeju, lai izkļūtu
no ēkas! Mums
ik pa laikam
skolā notiek
mācību trauksmes, lai noskaidrotu, cik ātri spējam atbrīvot telpas.
Uzskatu, ka jāreaģē ir nekavējoties,
neatkarīgi no tā, vai tā ir mācību
vai īsta trauksme. Trauksme paliek
trauksme. Būtiski ir pamest telpas
un saglabāt mieru, lai nesabradātu
pārējos.
Skaidrīte, mājsaimniece:
– Esmu pārliecināta, ka Zolitūdes traģēdija ir
daudz ko likusi
pārdomāt. Es
noteikti «ņemtu kājas pār pleciem»
un muktu laukā no ēkas, nedomājot,
kas tā par trauksmi, ko nozīmē. Ja
jau skan, tas nozīmē, ka kaut kas nav
kārtībā. Galvenais ir pamest ēku.
Arnita, māmiņa:
– Droši vien
ietu laukā. Tiesa gan, atceros
gadījumu, kad
pati sabiedriskā
ēkā pilsētā sēdēju un gaidīju bērnu,
kuram zālē notika mēģinājums,
pēkšņi sāka skanēt signalizācija,
taču neviens nereaģēja. Mēģinājums
turpinājās, vecāki tāpat sēdēja. Man
šķiet, ka mēs tik ļoti esam pieraduši
pie dažādām skaņām, signāliem, ka
neuztveram vairs neko nopietni, jo
nospriežam: tā taču gadās bieži, bet
nekas vēl nav noticis!
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Izbūvē vagonu rūpnīcas
piebraucamos ceļus
 Ilze Knusle-Jankevica

Bijušās cukurfabrikas teritorijā tiek būvēta vagonu ražotne «UVZ Baltija».
Šobrīd paveikta apmēram puse nulles cikla
darbu un jau decembrī
paredzēts sākt montēt
ražošanas telpu metāla karkasu. Vienlaikus
notiek arī piebraucamo
ceļu izbūve, ko īsteno
pašvaldība.
Uzņēmuma direktora vietnieks
būvniecības jautājumos Andris
Vaišļa norāda, ka teritorijā vienlaikus notiek dažādi darbi, tāpēc
precīzi pateikt, cik apmēram procentuāli paveikts no kopējās ieceres,
nav iespējams. «Varu teikt, ka viss
rit pēc plāna un šobrīd ir padarīta
vairāk nekā puse no nulles cikla
darbiem,» tā viņš. Piemēram, jau
iedzīta vairāk nekā puse no 4300
nepieciešamajiem pāļiem, izbūvēta drenāža, teritorijai pievilka
elektrība un tiek ierīkotas arī citas
komunikācijas, tāpat sagatavota
vieta pievedsliežu izbūvei. Šobrīd
būvobjektā nodarbināti ap 50
cilvēku.
Decembrī jau plānots sākt montēt ražošanas telpu metāla karkasu
– sienas un jumtus. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz martam. «Pavasarī, kad būs izbūvēti jau pievedceļi
un sliedes, sāksim arī labiekārtot teritoriju,» norāda A.Vaišļa, piebilstot,
ka projekta realizācijas laikā tiek
rīkoti vairāki atsevišķi konkursi,
lai vienlaikus varētu veikt vairākus
darbus. Ģenerāluzņēmums ir SIA
«RUP», kas ir arī ēku projektētāja.
Tiesa gan, projektēšana notiek
būvdarbu laikā, lai maksimāli
apgūtu visu teritoriju un telpas
pielāgotu iekārtām. Jāatgādina,
ka sākotnēji plānotās investīcijas
vagonu ražotnes izveidei ir ap 20
miljoniem eiro, bet A.Vaišļa norāda,
ka, visticamāk, investīciju apjoms
palielināsies, jo paredzēts kāpināt
ražošanas jaudas.
Vienlaikus notiek arī Aviācijas
un Cukura ielas posmu rekon

strukcijas un izbūves darbi, ko veic
Jelgavas pašvaldība – tas bija viens
no trīspusējās vienošanās punktiem, par ko vienojās «UVZ Baltija»,
a/s «Jelgavas cukurfabrika» un
Jelgavas pilsētas pašvaldība. «Pēc
būvdarbu veikšanas Pārlielupē būs
izbūvēts 300 metrus garš jauns ielas
posms, izveidoti 670 metri gājēju
un veloceliņa, rekonstruēta ielu
infrastruktūra 374 metru garumā,
kā arī izbūvētas divas sabiedriskā
transporta pieturvietas, ierīkots
apgaismojums, nodrošināta lietus
ūdens novade un izbūvēta saimnieciskās kanalizācijas sūknētava.
Tas ir Jelgavas pilsētas mērķtiecīgs
ieguldījums pilsētas infrastruktūrā
Pārlielupē, vairāku esošu un topošu
ražotņu, sabiedriska objekta un
daudzdzīvokļu māju tuvumā,»
norāda pašvaldības komunikācijas
un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta, precizējot,
ka paredzēts rekonstruēt Cukura
ielas posmu no Aviācijas ielas līdz
Cukura ielai 22 un izbūvēt Aviācijas
ielas posmu no Garozas ielas līdz
Krasta ielai 9.
Par ielu izbūvi un rekonstrukciju
Jelgavas pilsētas dome noslēgusi
līgumu ar SIA «Ostas celtnieks»
par 626 646,57 latiem (ar PVN).
Objekta būvuzraudzību veiks SIA
«BaltLine Globe» par 4961 latu.
Autoruzraudzību par 5445 latiem
objektā nodrošinās SIA «3C». Būvdarbi notiek projekta «Transporta
infrastruktūras izbūve industriālo
teritoriju attīstības nodrošināšanai
Jelgavā» gaitā ar ERAF atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir
640 827,57 lati, no tiem 425 000
latu tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 11 250 lati – valsts budžeta
dotācija un pašvaldības līdzfinansējums – 204 577,57 lati. Projektu
plānots realizēt līdz nākamā gada
21. augustam.
Pašas vagonu rūpnīcas būvniecību plānots pabeigt nākamā
gada nogalē, un iecerēts, ka gada
izskaņā jau sāksies pirmo vagonu
izgatavošana. Tomēr masveida
ražošanu paredzēts uzsākt 2015.
gadā. Plānotie apjomi ir ap 2500
vagonu gadā.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ nosaukti konkursa «Platīna pele 2013»
finālisti, kas sacenšas trīs
nominācijās: «E-pakalpojumi», «E-biznesa risinājumi un inovācijas» un
«Labākais E-skolotājs».
Nominācijā «E-biznesa risinājumi un inovācijas» par balvu cīnās
arī Jelgavas skolēnu un
iedzīvotāju karte, kas
paredzēta bezskaidras
naudas norēķiniem pilsētas sabiedriskajā transportā un par ēdināšanas
pakalpojumiem izglītības
iestādēs.
Nominācijā «E-biznesa risinājumi un inovācijas» izvirzītie finālisti
ir «Swedbank» uzņēmumu tīkls
«Business Network» (pasūtītājs: AS
«Swedbank»; izstrādātājs: «Inspired
Digital» (SIA «Inspired»)), Jelgavas
pilsētas skolēnu un iedzīvotāju
daudzfunkcionālā, personalizētā
bezkontaktu karte (E-karte) (pasūtītājs: SIA «Jelgavas autobusu
parks»; galvenais izstrādātājs: AS
«SEB banka») un Valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēma (pasūtītājs: Tiesu

Svētdien iedegsim
pilsētas lielo egli

3

Īsi
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs veido jaunu
ekspozīciju par Jelgavu laika posmā no 1940. līdz 1991. gadam. Šīs
ekspozīcijas papildināšanā muzejs
lūdz iesaistīties arī jelgavniekus
un piedāvāt vācu okupācijas laika
sadzīves (ikdienas) fotogrāfijas no
ģimenes albumiem. Fotogrāfijas
lūgums piedāvāt muzeja darba laikā,
iepriekš zvanot pa tālruni 63080150
vai 63021855. Jāpiebilst, ka muzejā
arī materiāli par dzelzceļa vēsturi ir
visai skopi, tāpēc Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs priecātos arī par dzelzceļa vēstures
liecībām un fotogrāfijām jo īpaši
padomju laiku, kad tādu svarīgu
infrastruktūras objektu kā dzelzceļš fotografēt nedrīkstēja. Ar
muzeju var sazināties, arī rakstot uz
e-pastu muzejs@muzejs.jelgava.lv.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
atgādina par kopsapulci 29. novembrī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33. Dienas kārtībā:
jauna biedrības vadītāja ievēlēšana
un atskats uz paveikto. Reģistrācija
sapulcei – no pulksten 9.30.

Lielā pilsētas egle Hercoga Jēkaba laukumā veidota no vairākiem desmitiem mazu eglīšu. JelFoto: Ivars Veiliņš
gavnieki to kopīgi iedegt aicināti šo svētdien, 1. decembrī, pulksten 17.
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 1. decembrī,
pulksten 17 jelgavnieki
aicināti kopīgi iedegt
pilsētas galveno egli
Hercoga Jēkaba laukumā. Šobrīd vēl norit
pēdējie egles rotāšanas
darbi, un zināms, ka
līdzšinējās dekorācijas
papildinās jaunas gaismas bumbas. Tāpat pakāpeniski svētku rotu
iegūst arī tilti, ielas un
parki, kuros parādīsies
rūķu cepures, gaismu
virtenes un balti lāči.

Pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītāja vietniece Inta Englande
pasākumā aicina piedalīties ikvienu,
lai kopīgi ar Ziemassvētku vecīti un
domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu iedegtu pilsētas lielo egli. Par
jautru atmosfēru gādās Jūrmalas
teātra pasaku tēli, kas sagatavojuši
uzvedumu ar dziesmām un dejām,
kā arī dejos bērnu un jauniešu deju
kolektīvs «Vēja zirdziņš».
Arī šogad egle Hercoga Jēkaba
administrācija; izstrādātājs: SIA laukumā tiek «būvēta» no vairā«FMS»). Jāpiebilst, ka šogad kon- kiem desmitiem mazu eglīšu, kas
kursā kopumā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 54.
Uzvarētāji tiks paziņoti 5. decembrī, bet paralēli interneta por-  Ilze Knusle-Jankevica
tālā www.db.lv līdz 4. decembra
pulksten 12 notiks balsojums par
12. decembrī pulksten
skatītāju simpātijām katrā no no10 Zemgales reģiona
minācijām. Sabiedrības simpātiju
Kompetenču attīstības
ieguvēji saņems laikraksta «Dienas
centrā (ZRKAC) notiks
Bizness» speciālbalvu.
amatnieku un mājraLatvijas Informācijas un komužotāju 3. kontaktbirža.
nikācijas tehnoloģijas asociācijas
Interesenti var pieteikties
(LIKTA) rīkotais konkurss «Platīlīdz 9. decembrim.
na pele» notiek jau septīto reizi, un
līdz šim Jelgava tajā tikusi aktīvi
«Tieši amatnieki, mājražotāji ir
pārstāvēta. Piemēram, pērn starp tie, no kuriem izaug mazie uzņēnominācijas «Labākais e-skolotājs» mēji, kas savukārt ir būtisks spēks
finālistiem bija Zemgales reģiona mūsu ekonomikā. Mūsu mērķis
Kompetenču attīstības centra ir sniegt informāciju, zināšanas,
(ZRKAC) Informācijas resursu iedvesmu, dot iespēju amatniekiem
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja tikties, kontaktēties, vairāk sadarAntra Škinča, 2011. gadā Jelgavas boties savā starpā un, atbalstot
pilsētas Pašvaldības operatīvās citam citu, virzīties uz attīstību,»
informācijas centrs (POIC) ieguva norāda pasākuma organizatore
balvu «Platīna pele 2011» nomi- ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nācijā «Labākā e-pašvaldība», bet nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
2008. gadā ZRKAC (toreiz – JelgaPasākumā piedalīties aicināti
vas reģionālā Pieaugušo izglītības amatnieki, rokdarbnieki, mājražocentra) projekts «E-studiju sistēma tāji, zinātnieki, kuri vēlas sadarJelgavas pašvaldības mūžizglītības boties ar amatniekiem, pašvaldību
piedāvājuma īstenošanai» saņēma darbinieki, kuri vēlas atbalstīt savus
LIKTAS atzinību un speciālbalvu amatniekus, un ikviens interesents.
«Gada IKT inovācija».
Mājražotāji un amatnieki aicināti

Par «Platīna peli» cīnās
Jelgavas skolēnu un
iedzīvotāju karte

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

iestiprinātas īpašā metāla kon
strukcijā. «Būvdarbus «Novators
1» darbinieki sāka pirmdien, bet
šobrīd jau «Mītavas elektra» speciālisti ķērušies pie egles dekorēšanas.
Jāpiebilst, ka pavisam pilsētā tiks
izrotātas trīs egles – Hercoga Jēkaba
laukumā, Raiņa un Stacijas parkā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva
Kidere stāsta, ka pilsētas galvenās
egles rotāšanā tiks izmantotas līdzšinējās gaismas virtenes – krītošās
lāstekas un mazās spuldzītes –, ko
papildinās arī šogad iegādātas dekorācijas – gaismas bumbas. Šobrīd
jau svētku noformējumu ieguvis
Lielupes tilts, kurā pie apgaismes
stabiem izkārtoti zvaigžņu loki, bet
Raiņa parka kokus rotā lampiņu
sieti. «Pēc ilgāka laika esam nolēmuši uz svētkiem izrotāt arī Lielās
ielas kokus. Tāpēc šogad «Pilsētsaimniecība» ir iegādājusies jaunas
lampiņu virtenes, kas tiks izvietotas
kokos Lielajā ielā no Mātera ielas
līdz Jāņa Čakstes bulvārim,» stāsta
E.Kidere, piebilstot, ka uz svētkiem
Stacijas aplī izvietos rūķu cepures,
kas pērn atradās Raiņa parkā, bet
Lietuvas šosejas tilta apgaismes
stabi tiks apvīti ar dekoratīvu gaismas cauruli.

Plānots, ka Raiņa parkā mājvietu
atradīs baltie lāči, kas pirms dažiem
gadiem «dzīvoja» Hercoga Jēkaba
laukumā. Tepat un arī Driksas ielas
gājēju posmā tiks izvietotas stilizētas eglītes, kuru veidošanā Metāla
svētkos piedalījās arī jelgavnieki.
Bet sadarbībā ar LLU topošajiem
ainavu arhitektiem un pasniedzējiem pie Studentu teātra Mītavas
tilta galā tiks izvietoti stilizēti tēli
– «svētku vēstneši» –, kuru idejas
autore ir studente Krista Levica.
Jāpiebilst, ka, gaidot svētkus,
Jelgavas pašvaldība jau tradicionāli
sarūpējusi Ziemassvētku dāvanu
mazākajiem pilsētniekiem – teātra
izrādi. 2., 3. un 4. decembrī pirmsskolas un sākumskolas bērni varēs
noskatīties Ā.Alunāna Jelgavas
Teātra izrādi «Zaķis lielībnieks»
latviešu valodā, bet 5. decembrī
pulksten 10, 12, 14 – Ā.Alunāna
Jelgavas Teātris un teātra studija
«Čaika» (5. vidusskola) rādīs izrādi
«Zaķis lielībnieks» krievu valodā.
Jāpiebilst, ka uz izrādēm, ko dāvina
pašvaldība, gaidīti arī tie piecus un
sešus gadus vecie jelgavnieki, kuri
neapmeklē bērnudārzu, bet labprāt
vēlas piedalīties. Iepriekš gan bērnu
vecāki aicināti pieteikties pa tālruni
63084675.

Mājražotāji atkal satiksies
ierasties ar saviem darbiem un
ražojumiem, jo pasākuma izskaņā
notiks tirdziņš, kurā interesenti
varēs iegādāties mājražotāju izstrādājumus. ZRKAC vestibilā būs
apskatāmi arī jelgavnieka pinumu
amata meistara Jura Milča darbi.
Pieteikties var līdz 9. decembrim
pa tālruni 63012169 vai 63012155
vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv.
L.Miķelsone norāda, ka LLU
Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses
centra vadītāja Sandra MuižnieceBrasava stāstīs par LLU zinātnieku
piedāvājumu amatniekiem un
mājražotājiem, Jelgavas lauku
partnerības «Lielupe» vadītāja Līga
Švānberga informēs par finansējuma piesaistes un apmācību iespējām
mājražotājiem un amatniekiem
LEADER pasākumos, bet pieredzē
dalīsies ģimenes vīna darītavas
«Abavas» īpašnieks Mārtiņš Barkāns, mājražotāja Lorita Miķelsone,
kura ražo žāvētas ogas un augļus,
kas top infrasarkanā sildītāja žāvētavā, Latvijas Amatniecības kameras amata meistari Ieva Ģērmane
un Ligita Danenberga (floristes),

pinumu meistars J.Milčs un skursteņslaucītāja amata meistars Aļģirds Bolšteins. Radošuma lādiņu
sniegs modes māksliniece Elita
Patmalniece.
Mājražotāju un amatnieku kontaktbirža notiks jau trešo reizi.
«Priecē, ka ir strauji pieaugusi
vairāku amatnieku un mājražotāju
darinājumu popularitāte, piemēram, SIA «Dzintara dziednīca»
kosmētikai, Andras Meinertes Zīda
studijā tapušajiem darbiem, Laugaļu strausu saimniecības produkcijai.
Jāpiebilst, ka arī Jelgavā nu var
nogaršot strausa gaļas steiku,»
norāda L.Miķelsone. Viņa uzsver,
ka šādi pasākumi mājražotājiem
un amatniekiem paver plašākas
iespējas realizēt savus darbus.
Līdzšinējā prakse rāda, ka vairākas amatnieces kooperējušās un
pasākumos piedalās kopā, viena
rokdarbniece saņēma pasūtījumu
šūt priekšautus, cita – izgatavot
dāvanu maisiņus.
Kontaktbiržu organizē ZRKAC
sadarbībā ar LLU Tehnoloģiju un
zināšanu pārneses centru un Latvijas Amatniecības kameru.

 Tūrisma attīstības valsts aģentūra savā mājas lapā www.tava.
gov.lv aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par «Veiksmīgāko
jauno tūrisma produktu 2013».
Uz titulu pretendē arī divi Jelgavas produkti – Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra ekskursija pa mūsu
pilsētu «Izzini Jelgavu!» un brīvdienu
maršruts uz Zemgales laukiem, kura
veidošanā arī ir iesaistīts centrs. Nobalsot par jaunajiem produktiem
iespējams līdz 2. decembra vakaram. Uzvarētājus noteiks žūrija un
interneta balsojums. Apbalvošana
paredzēta gadskārtējā nozares sarīkojumā «Tūrisma forums», kas notiks
6. decembrī.
 2. decembrī pulksten 13 Jelgavas Sporta hallē, atzīmējot
Starptautisko invalīdu dienu,
Sabiedrības integrācijas pārvalde
un Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
organizē svinīgu pasākumu «Ar
sauli sirdī» pilsētas iedzīvotājiem
ar īpašām vajadzībām. Dalību
pieteikuši ap 200 cilvēku. Koncertā
klātesošos priecēs mākslinieki no
Strazdumuižas internātvidusskolas
un Latvijas Nedzirdīgo savienības
Rīgas reģionālās biedrības Jelgavas
nodaļas deju kolektīvs «Mītava»,
Jelgavas romu kopienas bērni, kā
arī dziedātājas Ineta Rudzīte, Dženija
Meja (Jenny May) un Rīgas Gospelkoris. Pēc koncerta – atpūtas pasākums
draugu lokā.
 Jelgavas Latviešu biedrība 22.
decembrī pulksten 13 kafejnīcā
«Silva», Driksas ielā 7, organizē
Ziemassvētku sarīkojumu, informē
biedrības priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Azevičs. Dalības maksa – septiņi
lati. Pasākumam interesenti aicināti
pieteikties un samaksāt par to līdz
12. decembrim. Sīkāka informācija
pieejama pa tālruni 63027133 biedrības darba laikā vai mobilo tālruni
28871881.
 Bibliotēka «Pārlielupe» atsāk
darbu arī pirmdienās. Tā būs
atvērta no pulksten 10 līdz 18.
Bibliotēkā skaidro, ka šīs izmaiņas
saistītas ar pāreju uz ziemas darba
laiku. Pārējās filiāles pēc ziemas
darba laika grafika sāka strādāt jau
septembrī, taču Pārlielupes bibliotēkā tas nebija iespējams, tāpēc bibliotēka pirmdienās bija slēgta. Taču
no 25. novembra tā savus lasītājus
pirmdienās gaidīs no pulksten 10
līdz 18. Tāpat bibliotēka atvērta arī
pārējās darba dienās, bet sestdienās
– no pulksten 10 līdz 17.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums!

«Jelgavas Vēstneša» 21. novembra laikrakstā ziņā «Pilsētas NVO
saņem pašvaldības finansiālu
atbalstu – 9560 latus» ieviesusies
neprecizitāte. Pareizi jābūt – 300
lati pasākumu un projektu īstenošanai piešķirti Latvijas Nedzirdīgo
savienības Jelgavas grupai.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Žogs kļuvis garāmgājējiem drošāks
«Vēlos kaut kādā veidā pievērst Dobeles
šosejas 38. nama īpašnieku uzmanību
viņu agresīvajam vācu aitu sunim, kurš
teju pārlec pāri nožogojumam. Katru reizi,
ejot garām šai mājai, kļūst neomulīgi, jo
tad, kad suns skraida pa pagalmu, viņš
pieskrien pie žoga, kurš ir nolietojies un
nav pietiekami augsts, agresīvi rej uz katru
garāmgājēju un cenšas tikt pāri sētai. Tikai
pavisam nedaudz pietrūkst, lai šis dzīvnieks
arī tiktu tai pāri,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta divu mazu bērnu mamma Kristīne.
Viņa saimniekus lūdz nomainīt vai vismaz
nostiprināt žogu, kamēr nav notikusi nelaime. «Apzinos, ka tas ir privātīpašums, taču
sabiedrības un īpaši mazu bērnu, kas iet
garām, drošības dēļ kaut kas ir jādara,»
tā viņa.
Par Kristīnes atspoguļoto situāciju redakcija informēja Jelgavas Pašvaldības policiju,
un uzreiz pēc sūdzības saņemšanas Pilsētas
iecirkņu grupas inspektori devās uz lasītājas
norādīto adresi. «Pašvaldības policisti ar
mājas saimnieci pārrunāja situāciju un ai-

cināja novērst bīstamo situāciju – žogam no
vienas puses bija uzgūlies ābeles zars, sētu
deformējot, un tieši šī iemesla dēļ sunim,
kas brīvi skraidīja pa pagalmu, teorētiski
bija iespēja pārlēkt pāri žogam,» skaidro
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce. Pēc pārrunām
ar policijas inspektoriem suņa saimniece
solījās jau tuvākajās dienās bīstamo situāciju novērst, gan neslēpjot, ka viņai īsti nav
kas palīdz žogu sakārtot.
S.Reksce norāda, ka māja Dobeles
šosejā 38 apsekota vairākkārt. «Sākotnēji
situācija nebija mainījusies, taču visbeidzot
viņa tomēr radusi iespēju parūpēties par
garāmgājēju drošību. Novembra sākumā,
atkārtoti apsekojot minēto adresi, policijas
inspektori konstatēja, ka ābeles zars, kas
bīstami bija uzgūlies žogam, nozāģēts, žogs
nostiprināts, savukārt iepriekš brīvi skraidošais suns piesiets pie ķēdes,» tā policijas
pārstāve, par pamanītajām situācijām, kas
apdraud iedzīvotājus, aicinot ziņot Pašvaldības policijas Dežūrdaļai pa diennakts
tālruni 8550.

atbildam

Ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

Vēstule

«Igate» rekonstruē vēl
vienu daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu

Latvijas valsts 95.
gadadienas brīvdienās SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»
kopā ar Nameja
ielas 2a, 2 un 4
iedzīvotājiem
rekonstruēja
daudzdzīvokļu
māju Nameja ielā
iekšpagalmu. Šie
darbi bija iespējami, jo iedzīvotāji
atsaucās «Igates»
aicinājumam un
paši bija gatavi ar
uzņēmuma atbalstu sakārtot savu
māju apkārtni.
Foto: Ivars Veiliņš

Bērzu ceļu plānots sakārtot
«Dzīvojam aiz tirdzniecības centra
«Valdeka» pie Bērzu ceļa. Zāļu ielā šoruden nomainīts ceļa segums, un tas ir
saprotams: ceļš bija ļoti sliktā stāvoklī,
tur ir arī galvenā ieeja 1. internātskolā...
Bet tajā pašā laikā satiksme Zāļu ielā nav
salīdzināma ar satiksmes intensitāti Bērzu
ceļā, jo īpaši posmā no Loka maģistrāles
līdz Vecajam ceļam. Man pašai bijušas
nepatīkamas situācijas, pa Bērzu ceļu pārvietojoties gan kājām, gan ar velosipēdu.
Turklāt man ir trīs bērni vecumā no 1 līdz
5 gadiem, bet Bērzu ceļa posmā no Vecā ceļa
līdz Pērnavas ielai nav atsevišķi nodalītas
ietves, taču nereti automašīnas tur pārvietojas «sacensību režīmā». Savukārt vasarā
nepārtraukti elpojam putekļus, un par
logu turēšanu vaļā un veļas žāvēšanu ārā
varam aizmirst,» tā Aija. Viņa vēlas zināt,
vai pilsētas ceļu būves plānos ietilpst Bērzu
ceļa asfaltēšana un ietves izbūve. «Ja ir, tad
kādā laika periodā to ir iecerēts realizēt?»
grib zināt viņa.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informē, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam Investīciju plānu Bērzu ceļš posmā no Vecā ceļa līdz Loka maģistrālei ir
iekļauts starpkvartālu ielu sakārtošanas
programmā. Precīzs projekta realizācijas
termiņš pašlaik vēl nav noteikts, jo, lai
izbūvētu ietves un asfalta segumu brauktuvei, jāizstrādā tehniskais projekts un
jāparedz iespēja piesaistīt ES, pašvaldības
vai valsts finansējumu. Savukārt Bērzu

ceļa posmā no Vecā ceļa līdz Pērnavas ielai
ir frēzētā asfalta segums, kuram putēšanas
problēma ir sezonāla, tas ir, sausā laikā,
vadītājiem pārsniedzot atļauto braukšanas
ātrumu 50 kilometri stundā. «Tādējādi
pašlaik putēšanas problēma nav aktuāla,
bet, ja sausā laikā Bērzu ceļa segums
radīs putekļainību, tiks izvērtēti papildu
ceļa atputekļošanas pasākumi,» informē
«Pilsētsaimniecība».
Atbilstoši ielu klasifikācijai Bērzu ceļš
ir C kategorijas iela, un transporta intensitāte tur ir neliela – vidēji līdz 150 automašīnām diennaktī. Ielas platums ir 5,7
– 6 metri, un gājējiem šādās ielās atļauts
pārvietoties pa ielas nomali.
«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka Bērzu
ceļā, tāpat kā visās apdzīvotās vietās,
transportlīdzekļu vadītājiem ir jāievēro
Ceļu satiksmes noteikumos noteiktais
maksimālais braukšanas ātrums līdz 50
kilometriem stundā, un tas nozīmē, ka
vadītājam nav atļauts braukt ātrāk. «Visiem satiksmes dalībniekiem – gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan gājējiem – uz
ielām un ceļiem ir jārīkojas tā, lai neradītu
bīstamas situācijas,» norāda «Pilsētsaimniecība», bērnu vecākiem atgādinot, ka
saskaņā ar Civillikumu līdz pilngadības
sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā,
savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestā daļa nosaka: «Vecākiem
vai personai, kuras aprūpē bērns nodots,
ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu
gadu vecumam bez pieaugušo vai personu,
ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.»

Katoļu ielu tīrīs atbilstoši
ceļa zīmju norādēm
«Pie mūsu mājas Katoļu ielā 17 ir uzstādīta ceļa zīme «Apstāties aizliegts» ar
papildzīmi «Otrdienās no pulksten 21 līdz
7». Šī zīme ir domāta, lai pa nakti varētu
iztīrīt ielas brauktuvi. Taču tā mašīna tīrīt
ielu brauc vai nu pirmdienā ap pulksten 23
– 24, vai trešdienā, apbraucot visas stāvošās
mašīnas! Bet otrdien, kad tā josla no auto ir
atbrīvota, neviens neko nedara,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Anna. Viņa nesaprot,
kāda jēga ir tai ceļa zīmei, ja tas ceļa posms,
uz kuru tā attiecas, tik un tā paliek netīrīts.
«Bet mēs, Katoļu ielas 17 iedzīvotāji, nezinām, kur likt savus auto otrdienas naktīs,»
piebilst viņa.

Iepazīstoties ar sūdzību par uzstādīto
ceļa zīmi «Apstāties aizliegts», pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» norāda, ka šī
ceļa zīme posmā gar Katoļu ielu Nr.17 līdz
Raiņa ielai netiks aizklāta. «Ceļa zīmju
darbība ir nepārtraukta visu sezonu, jo «Pilsētsaimniecība» ielu mehanizētu tīrīšanu
veic atbilstoši pieejamajam finansējumam.
Katoļu iela tiek tīrīta pēc inženieru apsekojumiem un nepieciešamības, sasniedzot netīrības pakāpi vai sniega vaļņu augstumam
pārsniedzot pieļaujamo,» skaidro «Pilsētsaimniecība», piebilstot, ka Katoļu iela gar
17. namu ziemas sezonā tiks regulāri tīrīta
atbilstoši ceļa zīmju norādēm.

Dizainers, kurš netur savu vārdu
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
jelgavniece, kura jau pusgada garumā
nevar sagaidīt, kad beidzot dizainers Māris Zolners izpildīs pasūtījumu – nauda
samaksāta, bet tērps tā arī nav iegūts.
Tagad dizainers vienkārši neatbild uz
savas klientes zvaniem un īsziņām.

«Es vienkārši vēlētos pabrīdināt
jelgavniekus, lai uzmanās no dizainera
Māra Zolnera, kurš diemžēl netur savu
doto vārdu. Jau pavasarī vērsos pie šī
dizainera ar vēlmi pašūt jaunu tērpu
– nauda par pakalpojumu jau sen kā

Pateicoties SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»» finansiālajam
atbalstam un uzņēmuma aktivitātei
sniegt iedzīvotājiem sakārtotu dzīvojamo ārtelpu, 16. novembrī mēs, Nameja
ielas 2a, 2 un 4 iedzīvotāji, kopā ar
mūsu LLU docenti ainavu arhitekti
Unu Īli labiekārtojām māju dzīvojamo
iekšpagalmu.
2013. gada maijā «Jelgavas Vēstnesī»
tika izsludināts «Igates» konkurss.
Tajā ikviens Jelgavas iedzīvotājs, kurš
dzīvo daudzdzīvokļu ēkā, varēja pieteikt
savas mājas pagalmu dzīvojamās ārtelpas rekonstrukcijai. No pieteiktajiem
pagalmiem «Igate» kā pirmo pagalmu
labiekārtošanas darbiem izvēlējās tieši
mūsu – Nameja ielas 2a, 2 un 4 – iekšpagalmu.
Galvenais kritērijs, pēc kura tika
izvērtēti visi pieteiktie iekšpagalmi,
– katra iekšpagalma iedzīvotāju aktivitāte. «Igates» pārstāvji plāno šāda
veida aktivitāti turpināt, un tā būs
dzīvotspējīga un attīstīsies, tikai pateicoties pašiem iedzīvotājiem. Uzņēmums
pilnībā sedza visas finansiālās izmaksas,

kas saistītas ar nepieciešamo materiālu
pasūtīšanu, elementu sagatavošanu uzstādīšanai, materiālu piegādi, būvgružu
izvešanu un izstrādātā labiekārtojuma
priekšlikuma realizāciju dabā. Savukārt priekšlikuma skices un projekta
sagatavošanu, iesniegšanu SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» un
Jelgavas pilsētas Būvvaldē dokumentu
saskaņošanai sakārtoja U.Īle, kura arī
ir Nameja ielas iedzīvotāja.
U.Īle uzskata, ka, pateicoties «Igatei»,
ir veiksmīgi sakārtots vēl viens Jelgavas
daudzdzīvokļu māju iekšpagalms, kurš
atgriezīs bērnu smieklus un prieku
šajā pagalmā. Šī bija vienreizēja un neaizmirstama iespēja, ko mēs – Nameja
ielas 2a, 2 un 4 iedzīvotāji – izmantojām.
Aktīvi esam centušies iesaistīties šajā
interesantajā procesā un vienlaicīgi arī
daudz tuvāk iepazinuši savus kaimiņus.
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» gan materiāli, gan arī ar savu darbaspēku ir pilnībā visu sponsorējusi un
realizējusi dabā plānoto ieceri Nameja
ielas 2a, 2, 4 iekšpagalmā.
Mēs esam ļoti pateicīgi par iegūto

jauno smilšu kasti, kas ir uzstādīta ar
aizveramu vāku, tā pasargājot smilti
no piesārņojuma. Tāpat esam gandarīti
par iegūto jauno āra tāfeli, dambretes
laukumu, labirintu, divām atkritumu
urnām, lēkājamām klasītēm, šūpolēm
un jauno karuseli. U.Īle pauž cerību:
ja arī turpmāk norisinātos šāda veida
aktivitāte Jelgavas pilsētā, tas pakāpeniski celtu dzīvojamās ārtelpas kvalitāti
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un
veidotos daudz patīkamāka atmosfēra
šādās teritorijās, kas savā veidā arī
iedzīvotajiem liktu mainīt attieksmi
un izpratni par dzīvojamās ārtelpas
izmantošanu atpūtai.
Visi Nameja ielas 2a, 2, 4 iedzīvotāji
saka lielu paldies par SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» izsludināto
ideju. Vārdos neizsakāms paldies uzņēmuma vadībai, personāla un biroja
vadītājai Dacei Zviņģelei un visai draudzīgajai darba komandai par kolosālo
dāvanu, ko «Igate» pasniedza mums
Latvijas valsts 95. gadadienā!
Nameja ielas 2a, 2, 4 iedzīvotāji

Pašvaldība nav tiesīga sakārtot
privātīpašniekiem piederošas teritorijas
«Laikā, kad visa Jelgava tiek pucēta
un remontēta, RAF mikrorajons grimst
arvien lielākā bezcerībā un nekārtībā.
Jau pirms kāda laiciņa interesējos
par apgaismojumu aiz «Rio centra»
un «Pērnavas», pie Pērnavas ielas 6.
mājas, kur gājēju ceļš ir bez apgaismojuma un katastrofālā stāvoklī – bedrēs,
kur lietus laikā izveidojas milzīgas
peļķes. «Pilsētsaimniecība» atbildēja,
ka tas ir privātīpašums un pašvaldība
neko darīt nevarot. Vai tiešām pašvaldība nevar likt sakārtot ceļu, pa kuru
ik dienu pārvietojas puse RAF masīva
iedzīvotāju, tostarp bērni, kuri dodas
uz 4. vidusskolu vai centra skolām,»
vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta
jelgavniece Gita. Tāpat viņa norāda,
ka sava sāpe ir arī RAF auto īpašniekiem, jo iekšpagalmos bedres kļūst
arvien lielākas un dziļākas, un lietus
laikā nemanāmākas... «Maksājam taču
ceļa nodokli, zemes nodokli, īpašuma
nodokli – vai, lai to visu sakārtotu,
būtu jāievieš bedru nodoklis?!» tā Gita,
piebilstot: «Dārgie Jelgavas domē sēdētāji, Jelgava nav tikai centrs, arī mēs,
RAF mikrorajona iedzīvotāji, par jums
balsojām!»

samaksāta, bet tērpu tā arī neesmu
dabūjusi. Tas bija jau pavasarī. Tagad
cilvēks pat neatbild vairs uz maniem
zvaniem un īsziņām. Uzskatu, ka tāda
rīcība ir ārkārtīgi neglīta, tāpēc vēlos
citus pabrīdināt – labāk izvēlēties citu
speciālistu,» saka jelgavniece.
Arī laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» neizdevās sazināties ar dizaineru
M.Zolneru, lai uzzinātu viņa viedokli
Ar iedzīvotāju neizpratni par pripar to, kāpēc tik neglītā veidā tiek vātas un pašvaldības īpašumā esošas
krāpti klienti.
teritorijas uzturēšanu nācies saskarties
jau vairākkārt, iedzīvotājiem skaidroSagatavoja Sintija Čepanone jot, ka pašvaldībai nav tiesību ieguldīt

pašvaldības – visu nodokļu maksātāju
– līdzekļus privātas teritorijas sakārtošanā, ja vien netiek īstenoti konkrēti
pasākumi, kas noteiktiem darbiem
paredz pašvaldības līdzfinansējumu.
Tā ir arī šajā gadījumā – pašvaldībai
nav likumiska pamata izbūvēt apgaismojumu vai labot bedres, kas atrodas
privātīpašumā. Tas attiecas gan uz
gājēju celiņiem, gan daudzdzīvokļu
māju pagalmiem – to labiekārtošana
ir attiecīgi zemes īpašnieka vai dzīvokļu īpašnieku ziņā, jo katrai mājai
ir iezīmēta noteikta funkcionālā zemes
platība, par kuru solidāri atbildība jāuzņemas visiem dzīvokļu īpašniekiem.
Pēc analoģijas: neviens privātmājas
īpašnieks taču neiedomāsies pašvaldībai pieprasīt labiekārtot viņa mājas
pagalmu!
Jāpiebilst, ka šādu ierobežojumu
pašvaldībai paredz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, kura mērķis ir
nodrošināt, lai publiskas personas, kas
šajā gadījumā ir Jelgavas pašvaldība,
finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantoti likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju
interesēm, novērst to izšķērdēšanu un
nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.
Taču pašvaldība, ņemot vērā daudzdzīvokļu māju pagalmu bieži vien kritisko stāvokli un izprotot iedzīvotāju
maksātspēju, pašlaik strādā pie daudz-

dzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanas
programmas. Kā iepriekš «Jelgavas
Vēstnesim» norādīja Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods,
par precīziem programmas nosacījumiem pašlaik vēl nevar runāt, jo par
gala risinājumu deputātiem jālemj kontekstā ar 2014. gada pilsētas budžetu.
«Tomēr princips varētu būt tāds, ka
pilsēta ar dažādu intensitāti līdzfinansē pagalmu labiekārtošanas darbus.
Piemēram, projektēšanai, lietus ūdens
kanalizācijas un bērnu rotaļu laukuma
izbūvei līdzfinansējums varētu būt
lielāks, bet brauktuves un automašīnu
stāvvietu izbūvei – mazāks. Ņemsim
vērā arī to, vai projektā piedalās viena
vai vairākas mājas. Ja tās būs vairākas,
atbalsts varētu būt lielāks. Plānojam,
ka šo programmu varētu uzsākt jau
nākamgad,» skaidroja J.Strods.
Jāatgādina arī, ka SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» jau trešo
gadu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
aicina pieteikt savu ieceri par daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošanu,
ko uzņēmums, sniedzot atbalstu gan
darbaspēka, gan tehnikas, gan materiālu nodrošināšanā, būtu gatavs veikt,
iesaistoties pašiem daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem. Taču diemžēl šī iniciatīva negūst īpaši lielu daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāju atsaucību.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

Jelgavnieks – spēcīgākais

Jelgavā notika
Jelgavas atklātais
čempionāts un
20. Latvijas kausa
posms svaru stieņa
spiešanā guļus bez
ekipējuma. Par sacensību spēcīgāko
atlētu tika atzīts Jelgavas kluba «Apolons»
pārstāvis Igors Semjonovs (attēlā), kurš
uzcēla 230 kilogramus un saņēma kausu
kā labākais atlēts absolūtajā vērtējumā.
Vēl zelta medaļu izcīnīja «apoloni» Jana
Jansone, Zane Tīrumniece, Roberts Izotovs,
Aleksejs Kuņankins, Mārtiņš Samsons, Dainis Tkačovs, Olafs Krastiņš, Jurģis Ļeonovs
(saņēma arī speciālo kausu), Oļegs Illarionovs (saņēma arī speciālo kausu).
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Decembrī būs
spīdmintona turnīrs

22. decembrī pulksten 10 Jelgavas
Sporta hallē notiks SSC Ziemassvētku
kausa izcīņa spīdmintonā. Dalībnieku pieteikumi līdz 16. decembrim
jānosūta pa e-pastu martins_zogots@inbox.lv vai īsziņā uz tālruņa
numuru 29822554. Sacensību nolikums paredz, ka dalībnieki tiek dalīti
pa kategorijām, sacensības notiek
atbilstoši Starptautiskās spīdmintona organizācijas apstiprinātajiem
noteikumiem. Sacensības organizē
spīdmintona klubs «Spidmintons.
lv» sadarbībā ar pašvaldības iestādi
Sporta servisa centrs. Sacensību
nolikums pieejams mājas lapā www.
sports.jelgava.lv.

«Mazais pjedestāls»

Latvijas skolēnu 67.
spartakiādes
finālsacensībās netradicionālajās
stafetēs 8.
– 9. klašu
skolēniem Jelgavas skolas ierindojās 4.,
5. un 6. vietā. Sacensībās uzvarēja Liepājas 3. pamatskolas komanda, otrā vieta
– Babītes vidusskolai, trešā vieta – Nīcas
vidusskolai. Ceturto labāko rezultātu uzrādīja Spīdolas ģimnāzijas komanda, piekto
– Jelgavas 2. pamatskola, sesto – Jelgavas
6. vidusskola. Pavisam sacensībās piedalījās 14 skolu komandas no visas Latvijas,
no Jelgavas – piecas.

Klāt pilsētas
čempionāts futzālā

Telpu futbola jeb futzāla spēles interesenti
un cienītāji aicināti pieteikt komandas
Jelgavas pilsētas 2013./2014. gada atklātajam telpu futbola čempionātam (dalībnieki no 16 gadu vecuma). Pieteikumi
tiks pieņemti līdz 10. decembrim. Tie
jāiesniedz čempionāta galvenajam tiesnesim Vasilijam Botošam, sūtot uz e-pastu
zemgalesfutbols@lff.lv (kontakttālrunis
– 28334421). Jāpiebilst, ka sacensības
organizē Futbola federācijas Zemgales
futbola nodaļa sadarbībā ar Sporta servisa
centru. Ar čempionāta reglamentu var iepazīties mājas lapā http://zemgalesfutbols.
lv. Sacensības notiks no 15. decembra līdz
23. martam. Spēles tiks aizvadītas Zemgales Olimpiskajā centrā.

Katru daiļslidotāja slidojumu
vērtēs astoņi tiesneši
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzvarētāji tiks uz Eiropas un
pasaules čempionātu

Sacensības notiks vairākās vecuma grupās, un dalībnieki slidos gan izvēles, gan obligāto programmu. Kopumā čempionātam
pieteikušies vairāk nekā 100 daiļslidotāju
no visas Latvijas – Ventspils, Daugavpils,
Jelgavas, Rīgas, Tukuma, Jūrmalas,
Ozolniekiem, Ogres. Arī JLSS pārstāvēs
spēcīgākie sportisti, jo Latvijas čempionāts ir atlases sacensības, lai kvalificētos
dalībai Eiropas un pasaules čempionātā,
kas notiks nākamā gada sākumā. Atlase
notiks junioru un pieaugušo vecuma grupā.
Eiropas čempionāts pieaugušajiem notiks
janvārī Ungārijā, marta vidū Bulgārijā
notiks pasaules čempionāts junioriem, bet
marta beigās Japānā – pasaules čempionāts
pieaugušajiem.

Sporta pasākumi
 3. decembrī pulksten 19.30 – basketbols: «Jelgava» – «Barons kvartāls» (ZOC).
 4. decembrī pulksten 19.15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Ozolnieki/Monarh» (ledus hallē).
 4. decembrī pulksten 20 – Latvijas
kauss volejbolā: VK «Biolars/Jelgava»
– Mārupe (ZOC).
 6. un 7. decembrī – Latvijas junioru
čempionāts peldēšanā (baseinā).
 7. decembrī pulksten 14 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Liepāja/Triobet» (ZOC).
 7. decembrī pulksten 18 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – «Voru» VK (ZOC).

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

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas poliklīnika» aicina darbā zobārstu. CV sūtīt uz e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv. Tālrunis 63084501.
Frizētava «Lotuss» piedāvā darbu frizierei (-im) un
manikīra meistarei (-am). Tālrunis 26419163.

Meklē darbu
Grāmatveža, lietveža, reģistratora, asistenta darbu nelielā birojā, praksē vai mājās.
Var būt nepilna slodze. Tālrunis 26594867.
Celtnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.

7. un 8. decembrī Jelgavas ledus
hallē notiks Latvijas čempionāts
daiļslidošanā. Dalību čempionātā pieteikuši vairāk nekā 100
sportisti no visas valsts. Jelgavas Ledus sporta skolu (JLSS)
pārstāvēs sešas daiļslidotājas.
Jāpiebilst, ka šis ir vērienīgs
notikums gan Jelgavas sporta, gan sabiedriskajā dzīvē, jo
ierasti Latvijas daiļslidošanas
čempionāts notiek Rīgā.
Šogad Latvijas Slidošanas asociācija nolēma tradīciju mainīt. «Mēs piedāvājām iespēju šogad čempionātu organizēt Jelgavā, un
JLSS sniegs visu nepieciešamo palīdzību,
tostarp piesaistīs atbalstītājus. Čempionāta
rīkošanu atbalsta arī sporta un atpūtas
komplekss «Zemgale». Jelgava atrodas
Latvijas centrā, un visiem dalībniekiem būs
ērti atbraukt. Jelgavā ir arī ļoti labs sporta
komplekss, blakus ir viesnīca un kafejnīca.
Tāpēc asociācija izvēlējās tieši Jelgavu,»
stāsta JLSS direktors Andris Lukss.
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Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.
Vīrietis – jebkādu darbu.
Tālrunis 29870655.
Krāšņu mūrnieks, mūrēju kamīnus, plītis,
krāsnis, pirts krāsnis, siltummūrus.
Tālrunis 28893830.
Sieviete (60) – veca cilvēka aprūpētājas
darbu. Tālrunis 29788771.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Meklēju darbu vecu, slimu cilvēku aprūpē.
Darba laiks nenoteikts, ir atbilstoša izglītība, pieredze. Tālrunis 25275786.

Pārdod
Ozola briketes. T.29907466

Latvijas čempionātā dailšlidošanā, kas šogad decembra
sākumā notiks Jelgavā, piedalīsies sešas Jelgavas Ledus
sporta skolas daiļslidotājas – viņas cīnīsies par iespēju
pārstāvēt mūsu valsti Eiropas un pasaules čempionātā.
Foto: Ivars Veiliņš

Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Pērk
Sacensību programma
7. decembris
• 11 – 16 Basic Novice A
(12 gadi un jaunāki): izvēles programma
• 16.15 – 18.15 Advanced Novice
(10 – 14 gadi): obligātā programma
• 18.30 – 21 juniori (13 – 18 gadi), seniori
(15 gadi un vecāki): obligātā programma

arī sinhronās slidošanas priekšnesumu.
Kā skaidro sacensību galvenā tiesnese un
JLSS trenere Anna Dubova, sinhronajā
slidošanā startē 16 cilvēku komanda, kas
visus elementus izpilda skaistās, striktās
līnijās. «Lai varētu piedalīties pasaules čempionātā, komandai ir jāuzvar nacionālajā
čempionātā, bet Latvijā ir tikai viena šāda
komanda, tāpēc šī ir drīzāk formalitāte
– mūsu komanda tik un tā brauks uz pasaules čempionātu, kas notiks aprīļa sākumā
Itālijā,» tā A.Dubova. Pagaidām gan vēl nav
zināms, vai komandā tiks iekļauts arī kāds
JLSS slidotājs. Tiesa, pērnā gada sākumā,
Demonstrēs arī
kad Latvija debitēja pasaules čempionātā
sinhrono slidošanu
Čempionāta izskaņā būs iespēja vērot sinhronajā daiļslidošanā, izlases sastāvā

8. decembris
• 9 – 11.30 Advanced Novice:
izvēles programma
• 11.45 – 14.15 juniori, seniori:
izvēles programma
• 14.15 – 15.30 sinhronā slidošana
Sacensību programmā var būt laika nobīde

JLSS sportisti, kas piedalīsies
Latvijas čempionātā

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

Elīza Lote Lapaine (Novice A)
Andželika Kļujeva (Advanced Novice)
Elizabete Jubkāne (Advanced Novice)
Diāna Ņikitina (Advanced Novice)
Sintija Vintere (juniori)
Alīna Fjodorova (pieaugušie)

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

bija arī JLSS daiļslidotāja Katrīna Jana ģītību katrs tiesnesis vērtē individuāli, pat
Šuberte. Toreiz mūsu komanda ierindojās nesarunājoties ar kolēģiem un neskatoties
pirmspēdējā – 20. – vietā.
uz viņu darbu,» ieskicē A.Dubova.

Vērtēs, ko un kā izpilda

Katru daiļslidotāju uz ledus vērtēs astoņi
tiesneši, kas tiks sadalīti divās brigādēs.
Pirmā brigāde trīs cilvēku sastāvā fiksēs,
kādus elementus sportists izpilda, bet otrā
piecu cilvēku sastāvā izvērtēs šo elementu
sarežģītību jeb to, kā elements tiek izpildīts.
A.Dubova, kurai ir starptautiskā tiesneša
kategorija, Latvijas čempionātā fiksēs gan
elementu izpildi, gan vērtēs to sarežģītību.
«Lai fiksētu izpildītos elementus, tiesnešu
brigāde strādā kopā, bet elementu sarež-

Rādīs arī internetā

Organizatori norāda, ka ieeja skatītājiem Latvijas čempionātā būs bez maksas.
«Aicinām visus atbalstīt Latvijas labākos
daiļslidotājus, turklāt šis Jelgavai tiešām ir
īpašs notikums,» sacensību galvenā tiesnese
aicina ikvienu apmeklēt sacensības. Tomēr
tiem, kas nevarēs klātienē apmeklēt čempionātu, būs iespēja sekot līdzi tā norisei
interneta tiešraidē. Informācija par to, kur
un kā to varēs redzēt, tiks publicēta asociā
cijas mājas lapā www.skatelatvia.lv.

Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T. 27166669
Pērku par labu samaksu apaļas un ovālas
dzintara krelles, arī lielus dzintara gabalus.
T.25246619.

Dažādi
Lūdzam pieteikties garāžu īpašnieku
kooperatīva «Miezīte» 4. līnijā 15a,
Jelgavā, biedrus līdz 30.12.2013. savu
īpašumtiesību sakārtošanai. GĪK «Miezīte».
T.28321319, e-pasts gikmiezite@inbox.lv
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
līgumi; uzņēmumu reģistrācija; pārstāvība tiesās. www.ademide.lv. Raiņa 14, t.29179847
Nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu
novērtēšana. T. 27805582
Konsultācijas par privātpersonu un juridisku personu maksātnespēju. T. 27805582
Biznesa plānu sagatavošana un finansējuma piesaiste. T. 27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
GUNTIS MARKOVS (1958. g.)
ILGA BERGMANE (1933. g.)
ANATOLIJS ŅESTEROVS (1948. g.)
ZIGURDS MĪĻAIS (1944. g.)
VALDA VAITJULE (1947. g.)
VLADIMIRS MARKINS (1932. g.)
VALENTĪNS SITŅIKS (1936. g.)
TAMĀRA ALEKSANDROVA (1983. g.).
Izvadīšana 28.11. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
ŽENIJA ULRIHSONE (1910. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1726.sērija.
9.30 «Kruīzs septītajās debesīs. Sicīlija» (ar subt.). Melodrāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.55 «Kinotēka».*
12.25 «Melu laboratorija».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Krustceļš». Dokumentāla filma.
14.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1726.sērija.
16.10 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
17.00 «Brīnumskapja skola».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 36.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene 2». Seriāls. 11.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Kinotēka».*
2.15 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.26 «Province».*
3.52 «Etnosi. Tolerance. LV».*
4.18 «Sekotāji».*
5.19 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 1.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Rekets».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 76.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 10 km
sprints vīriešiem.*
14.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
17.35 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 12.sērija.
19.45 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 9.sērija.*
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
21.15 «Olimpiskā sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «Alpīnists Reinholds Mesners». Dokumentāla filma.
0.55 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
2.40  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
3.40  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 12.sērija.
4.05 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
4.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
5.30 «Olimpiskā sporta studija».*

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Netīrais bizness». Vācijas romantiska komēdija.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 15.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 70.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 8.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
23.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
2.05 «Dzīvīte».
2.25 «LNT ziņu “Top 10”».
3.10 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 8.sērija.
3.55 «Degpunktā».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 57.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 9.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 58.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 13.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».

11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 148. un 149.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 21.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 109. un 110.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 705. un 706.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 18. un 19.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 37.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 706.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 272.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 148. un 149.sērija.
1.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 58.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 109. un 110.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Otrdiena, 3. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1727.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 36.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «Sutas laiks». Dokumentāla filma.
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30  «Nekurzeme». Piedzīvojumu filma. 2.sērija (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1727.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 37.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».*
1.00  «Mana ģimene 2». Seriāls. 12.sērija.
1.30 «Četras istabas».*
2.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.45 «Province».*
4.11 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 2.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 77.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs» (krievu val.).*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Dubaijas posms». 12.04.2013.*
15.05 «Olimpiskā sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 13.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «Okama princips». Mākslas filma.
0.30 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.25 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 12.sērija.
2.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Dubaijas posms».*
4.30 «Olimpiskā sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 70.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Galileo».
10.40 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 12.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 16.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 71.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 10.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Neredzamais pieskāriens». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 19.sērija.
0.20 «Dzīvīte».

tv programma
0.40 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 57.sērija.
1.35 «Galileo».
2.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 9. un 10.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 16.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 58.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 10.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 18. un 19.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 59.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 150. un 151.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa».
Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 22.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 111. un 112.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 706. un 707.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 20. un 21.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 38.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 707.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.40 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
23.40 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.15 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.05 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 59.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 111. un 112.sērija.
3.45 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 10.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1728.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 37.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.35 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1728.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 38.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
24.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 13.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 14.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Province».*
3.57 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
4.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 3.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Šampinjoni».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 78.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 13.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
7,5 km sprints sievietēm.*
14.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
17.35 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
18.30 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE! «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“Maccabi Haifa” – “VEF Rīga”.
21.10 «Ātruma cilts».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «Krauze kūrortā». Vācijas komēdija. 2009.g.
0.35 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
1.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
1.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 108.sērija.
2.20 «Autosporta programma nr.1».*
2.50 «SeMS. Laboratorija».*
3.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
7,5 km sprints sievietēm.*
4.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

Ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 71.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Neredzamais pieskāriens». Romantiska komēdija.
11.55 «Dzintara dziesmas».
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 17.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 72.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 12.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 3». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 58.sērija.
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 17.sērija.
4.20 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 59.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 11.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 20. un 21.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 60.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 2011.g. 22.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 152. un 153.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 113. un 114.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 707. un 708.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 22. un 23.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 39.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 708.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 15.sērija.
22.10 JAUNUMS! «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Likums un kārtība: Losandželosa».
Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.25 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 152.sērija.
1.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 60.sērija.
2.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 113. un 114.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 11.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 5. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1729.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums».
Seriāls. 38.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (Ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1729.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums».
Seriāls. 39.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Visāda garuma gadi. Ojārs Vācietis». Dok.filma.
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 10.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.34 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.45 «Province» (ar subt.).*
3.12 «Kad stārķis palidojis garām». 5.sērija.
3.42 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 4.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Spageti». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 79.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»

13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“Maccabi Haifa” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 2.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 13.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.50 «“Titānika” stāsti». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «Neuzvaramie». Ungārijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
0.05  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.00 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“Maccabi Haifa” – “VEF Rīga”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 72.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bīstamās bangas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 14.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 18.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 73.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 14.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Baltais nams». Dokumentāla filma.
22.15 «Amerikas dārgumiņi». ASV romantiska komēdija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 59.sērija.
1.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 13. un 14.sērija.
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 18.sērija.
4.30 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 60.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 12.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 22. un 23.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 15.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 154. un 155.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa».
Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 115. un 116.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 708. un 709.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 24. un 25.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 709.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «Pārdrošais atriebējs». ASV spraiga sižeta filma.
0.05 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 154. un 155.sērija.
2.05 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 1.sērija.
2.55 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 115. un 116.sērija.
3.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 12.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 39.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 9.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
14.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija (ar subt.).
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija (ar subt.).
0.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
0.10  «Valdība 3». Seriāls. 10.sērija.
1.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.15 «Labāki laiki». Seriāls. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris
3.15 «Province».*
3.42 «Nekurienes iemītnieki». Dok.filma. 3. un 4.sērija.
4.42 «Zuši». Dokumentāla filma.
4.50 «Etnosi. Tolerance. LV».*
5.16 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 5.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Suņu ķērāji». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 80.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs» (krievu val.).*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 2.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
15 km sievietēm.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Tavs auto».*
17.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
18.00 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem.
19.05 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.20 «FIFA 2014.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīra izloze».
20.15 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
21.10 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00 «Vieglā nauda». Slovēnijas traģikomēdija. 2012.g.
0.45 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā».
Dokumentāla filma.
1.00 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem.
2.00  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
2.55 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
3.15 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
4.05 «Olimpieša portrets».*
4.20 «Dillī Dallī Minku parkā». Animācijas filma.
4.30 «SeMS. Laboratorija».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 73.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Amerikas dārgumiņi». ASV romantiska komēdija.
12.00 «Galileo».
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 19.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 74.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.40 «Aveņu vīns». Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1984.g.
23.40 «Kosmopolise». Drāma.
1.50 «Dzīvīte».
2.10 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 15.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 19.sērija.
4.10 «Galileo».

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 61.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 13.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 24. un 25.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 4.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 156. un 157.sērija.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 117. un 118.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 26. – 28.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
21.30 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
24.00 «Pielikt punktu». ASV un Austrālijas kriminālkomēdija.
2.00 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 117. un 118.sērija.
3.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 13.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Ielas garumā».*
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.30  «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.

10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Petsons un Finduss. Kaķ-o-nauts».
Animācijas filma.
12.25 «Es un skola».
12.55  «Laponija. Pusnakts saules zeme».
Dokumentāla filma.
13.55  «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
14.30 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
14.45 «Visāda garuma gadi. Ojārs Vācietis». Dok.filma.
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00 «Plūdi un saulgrieži “Straumēnu” skaņās».
Valmieras teātra izrāde.
23.00 «Nakts ziņas». 23.08 Sporta ziņas. 23.10 Laika ziņas.
23.15 «Plūdi un saulgrieži “Straumēnu” skaņās».
Valmieras teātra izrāde. 2.cēliens.
0.20 «Dzīvotprieks». Mākslas filma.
1.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
“Latvijas šlāgeraptaujas 2010” fināls.*
4.15 «Uz vienas stīgas».*
4.47 «XIII starptautiskais Baltijas baleta festivāls».
Galā koncerts.*

LTV7
6.05 «Savējie». Seriāls. 6. un 7.sērija.
7.05 «SeMS. Laboratorija».*
7.35 «Laimes lācis». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Olimpiskā sporta studija».*
13.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1. un 2.brauciens divniekiem.*
14.55  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
15.55  «Jautrību meitenēm!» ASV muzikāla komēdija.
17.30 «Melu laboratorija».*
18.30 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija
20.00 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
20.55 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
21.25 «“Titānika” stāsti». Dokumentāla filma.
22.15 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
23.15  «Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2013».
1.25 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
1.55 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
2.45 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
2.50 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

TV programma
TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 62.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 14.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
8.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.20 «Bārbija rozā kurpēs». ASV animācijas filma. 2013.g.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».*
11.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.30 «Kinomānija 5».*
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija.
17.00 «Skatuves zvaigzne». Ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Ledus laikmets 2. Atkusnis». ASV animācijas filma.
21.25 «Neprātīgais vakars». ASV kriminālkomēdija.
23.20 «Skatuves zvaigzne». Ģimenes komēdija.
1.05 «Pārdrošais atriebējs». ASV spraiga sižeta filma.
2.50 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 61. un 62.sērija.
4.15 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 14.sērija.

Svētdiena, 8. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”». 1.sērija.*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00  «Sasalusī planēta». 1.sērija (ar subt.)
BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «“Ideju kauss 2013”. Laid ideju pasaulē!»
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Lūsija ir klāt» (ar subt.).
Vācijas romantiska drāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Sestais prāts» (ar subt.). ASV mistikas trilleris.
23.35 «Nakts ziņas». 23.43 Sporta ziņas. 23.45 Laika ziņas.
23.50  «Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2013».
2.00  «Midsomeras slepkavības 15».
Detektīvseriāls. 5.sērija (ar subt.).
3.35 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
3.47 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 6.sērija.

www.ustupaautoskola.lv

Piedāvājam darbu
profesionālā 95. koda
pasniedzējam krievu valodā.
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecumam bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas
grupās ar vecāku līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

4.30 «“De facto”».*
5.05  «Laponija. Pusnakts saules zeme». Dokumentāla filma.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Savējie». Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Šveice.
15.10 «FIFA 2014.gada Pasaules kausa izcīņas
finālturnīra izloze».*
16.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
16.50  «Maiju noslēpums». Vācijas piedzīvojumu filma.
18.30  «Jautrību meitenēm!» ASV muzikāla komēdija.
20.05 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 13.sērija.
20.50 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Norvēģija.
23.10  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.15 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
0.45 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
2.50 «“SeMS” ceļo».*
3.45 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Šveice.*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 10.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Monstru skola: 13 vēlēšanās». ASV animācijas filma.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 «Latvijas faili. Baltais nams». Dokumentāla filma.
11.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 1.sērija.
13.10 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 2.sērija.
14.10 «Mentālists 5». ASV seriāls. 2.sērija.
15.10 «Trakie Ginesa rekordi».
15.40 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 1.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.

1. Izsoles priekšmets: četrpadsmit izsoles daļas ar sauso un vēja
gāzto koku koksnes kopējo krāju 227,9 m3, Zemgales virsmežniecības 3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapas www.
pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirtes dabā var apskatīt no š.g. 2. decembra līdz 11. decembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 13. decembra pulksten
10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks 2013. gada 13. decembrī pulksten 10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – Ls 74 (€ 105,29);
6.2. daļai Nr.2 – Ls 57 (€ 81,10);
6.3. daļai Nr.3 – Ls 77 (€ 109,56);
6.4. daļai Nr.4 – Ls 75 (€ 106,72);
6.5. daļai Nr.5 – Ls 33 (€ 46,95);
6.6. daļai Nr.6 – Ls 4 (€ 5,69);
6.7. daļai Nr.7 – Ls 209 (€ 297,38);
6.8. daļai Nr.8 – Ls 210 (€ 298,80);
6.9. daļai Nr.9 – Ls 40 (€ 56,91);
6.10. daļai Nr.10 – Ls 29 (€ 41,26);
6.11. daļai Nr.11 – Ls 39 (€ 55,49);
6.12. daļai Nr.12 – Ls 24 (€ 34,15);
6.13. daļai Nr.13 – Ls 53 (€ 75,41);
6.14. daļai Nr.14 – Ls 18 (€ 25,61).
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles
daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 03121, norādot
attiecīgo izsoles daļu;
7.3. samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
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17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.05 «Starpnieks». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
2.30 «Bīstamais skaistums». ASV drāma. 1998.g.
4.10 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 63.sērija.
5.40 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 253.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.10 «Ledus laikmets 2. Atkusnis». ASV animācijas filma.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dzelzs vīrs 2». ASV fantastikas spraiga sižeta filma.
22.45 «Karaliste». ASV un Vācijas spraiga sižeta drāma.
0.55 «Fiktīvās laulības Īrijā». Īrijas dokumentāla filma.
1.50 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
2.45 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 63.sērija.
3.25 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 5.sērija.
4.15 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 253.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Veikals «Knopka» maina savu atrašanās vietu
Kancelejas preču veikals «Knopka» plašā sortimentā
piedāvā kvalitatīvas preces birojam un skolai.
Mūsu veikalā Jūs atradīsiet visu nepieciešamo dažādām biroja vajadzībām, dokumentu drukai
un uzglabāšanai, kā arī skolai un zīmēšanai.
No 2. decembra meklējiet mūs jaunā adresē –
Lielajā iela 16, Jelgavā.
Veikala darba laiks paliek nemainīgs –
darba dienās no 9 līdz 18.
Tālrunis informācijai – 63020009.

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome uzsāk kultūras pasākumu projektu
pieņemšanu 2014. gadam
1. Konkursa mērķi:
1.1. veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu
pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības iesaistīšanu
kultūras dzīvē;
1.2. apzināt un saglabāt kultūras mantojumu;
1.3. atbalstīt jaunrades procesus.
2. Konkursa projektu iesniedzēji un iesniegšana:
2.1. projektu konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska
persona, iesniedzot ne vairāk kā 1 projektu;
2.2. projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapu var
saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» (JPPI
«Kultūra») birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv;
2.3. projekts jāiesniedz līdz 2013. gada 27. decembra plkst. 12
JPPI «Kultūra» birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (zīmogs
datēts ne vēlāk kā 2013. gada 27. decembris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», 2014.
gada kultūras pasākumu projektu konkursam, K.Barona iela 6,
Jelgava, LV-3001. Kontaktpersona: Renāte Čulkstēna, tālrunis
63023461, 25900004; e-pasts kultura@kultura.jelgava.lv.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 74.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 9.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2».
Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 4.sērija.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 10.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 14.sērija.
14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
Šlāgermūzikas raidījums.
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 1.sērija.
23.50 «Nāves klusums». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
1.30 «Bīstamās bangas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
3.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.20 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

3. Projekta noformējums un saturs:
3.1. projekts iesniedzams vienā eksemplārā latviešu valodā uz
A4 formāta lapām. Tekstiem, kas nav latviešu valodā, jāpievieno klāt tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma);
3.2. projektā jāietver:
3.2.1. pieteikuma veidlapa,

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

Pasākumi pilsētā
 28. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n Lielajā zālē).
 29. novembrī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Atklāj Latviju no jauna!».
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 19 – Māra Slokas un grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts
«Man pieder tas, ko sauc par laimi». Koncertu vada G.Skrastiņš. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(€ 8,54; 7,11; 5,69) (k/n Lielajā zālē).
 29. novembrī pulksten 20 – Paulis Kožurovs un Antra Leite (vokāls, ģitāra) – džezs
un populārā mūzika. Ieeja – bez maksas (bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 30. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība: adventes vainaga veidošana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – Ls 3,50 (€ 4,98) (Trīsvienības baznīcas tornī).
 ATCELTS! 30. novembrī – adventes ieskaņas koncerts (Sv. Annas baznīcā).
 30. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 30. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra masku humoreska «Paralēlā pietura». Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n «Rota»).
 30. novembrī pulksten 20 – «James Bond night» ar dīdžeju Rolipaciju. Uz lielā ekrāna
– filma «Casino royale», balvas par labāko kostīmu – slepenais aģents un Bonda meitene.
Ieeja – bez maksas (bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 1. decembrī pulksten 14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Vakariņas uz
sešiem». Pavadošo mūziķu sastāvs: Lauma Kazaka (basģitāra), Nelli Bubujanca (sitamie
instrumenti), Inga Meijere (saksofons, flauta, vijole), Antra Lante (ģitāra). Biļešu cena – Ls
6; 5; 4; 3 (€ 8,54; 7,11; 5,69; 4,27) (k/n Lielajā zālē).
 1. decembrī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde
R.Blaumanis «No saldenās pudeles». Ieeja – par ziedojumiem (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 1. decembrī pulksten 17 – pilsētas egles iedegšana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 2., 3. un 4. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas pašvaldības dāvana
mazajiem jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas Teātra izrāde «Zaķis lielībnieks». Režisore
– L.Ņefedova (latviešu valodā). Ieeja – ar ielūgumiem (k/n Lielajā zālē).
 5. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas pašvaldības dāvana mazajiem
jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas Teātra un teātra studijas «Čaika» (5. vidusskola)
izrāde «Zaķis lielībnieks». Režisors – A.Matisons (krievu valodā). Ieeja – ar ielūgumiem
(k/n Lielajā zālē).
 5. decembrī pulksten 16 – apbalvošanas ceremonija «Gada brīvprātīgais 2013 Jelgavā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 7. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība: Ziemassvētku puzuru veidošana. Pieteikties pa tālruni 63005445. Sīkāk – www.tornis.jelgava.lv (Trīsvienības baznīcas tornī).
 PĀRCELTAIS KONCERTS! 7. decembrī pulksten 16 – koncerts «Rudens danči».
Piedalās: TDA «Ačkups», «Diždancis», «Kalve», «Svīta», jauniešu deju kolektīvi «Ūsiņš»,
«Pūpolītis». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71). Derīgas arī biļetes, kas bija iegādātas
uz 23. novembrī pulksten 17 paredzēto koncertu (k/n Lielajā zālē).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

Muzejā – unikāla
privātkolekciju izstāde
Unikālu izstādi jelgavniekus
aicina apskatīt
Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs
– daļu no Nacionālā krievu degvīna
muzeja kolekcijas,
iepazīstot vairākus
simtus dažādu
pudeļu, glāžu un
korķviļķu. Tāpat te
aplūkojami vairāki
padomju laika gastronomiskie plakāti un seni vēdekļi
no 19. gadsimta.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 2. decembrī pulksten 17 – H.Smilgas izstādes «Senās Jelgavas sveiciens» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 20. decembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 5. decembrī pulksten 15 – mākslinieces Ligitas Caunes izstādes «Mana zeme – Latvija»
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 2. februārim (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 5. decembrī pulksten 18 – fotokonkursa «Caur foto objektīvu raugos es» labāko
darbu izstādes atklāšana un autoru apbalvošana. Izstāde apskatāma līdz 4. janvārim
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 29. novembrim – 9. Baltijas valstu medaļu mākslas triennāle, kurā iekļautas
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku veidotas medaļas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. novembrim – izstāde «1932. – 1933. gada Ukrainas Golodomors – genocīds
pret ukraiņu tautu», kas veltīta Golodomora upuru atceres 80. gadadienai (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz decembra beigām – Asnātes Zuteres, Marikas Kalniņas un draugu darbu izstāde:
gleznas, stikla mākslas darbi un citi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. decembra līdz 4. janvārim – «Velci Češi malyma očime» («Lielie čehi mazo
acu skatījumā»). Izstāde ataino čehu vēstures, kultūras un politikas personības tā, kā tās
redzējuši čehu bērni – netradicionāli, ar humoru un pārspīlēti. Izstādi piedāvā Čehijas
Republikas vēstniecība Rīgā (kultūras namā).
 No 4. decembra – Lauras Vizbules gleznu izstāde «Aplis» (kultūras namā).
 No 4. decembra – A.Rubena fotoizstāde «Gadalaiki» (kultūras namā).
 Līdz 8. decembrim – Silvas Počas personālizstāde «No jūras līdz zvaigznēm» (Miezītes
bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz 20. decembrim – Nikaragvas keramikas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – Harija Dainas Liepiņa fotodarbu izstāde (Mākslas skolā).

Ziemassvētku balle
Jelgavas pilī – 14. decembrī
 Ritma Gaidamoviča

Jau 28. reizi Jelgavas pilī 14.
decembrī notiks tradicionālā
Ziemassvētku balle, kurā gaidāmi muzikāli priekšnesumi,
dejas, iluzionista uzstāšanās,
piparkūku darbnīca, laimes
liešana un nākotnes izzināšana
kopā ar zīlnieci. Ieejas kartes
– jau pārdošanā.
LLU Studentu kluba vadītāja Anita
Prūse stāsta, ka 14. decembra vakarā Ziemassvētku ballē gaidīti gan universitātes
studenti, darbinieki un absolventi, gan
Jelgavas iedzīvotāji un ciemiņi. «Jelgavas
pils balles burvība slēpjas pastāvībā, jo tā
dejotāju un mūzikas baudītāju sirdis priecē jau 28 gadus. Balles vērtības – patiesa
ļaušanās brīnumam un dejotpriekam,
satikšanās, gaistošas sarunas pils naks
nīgajos gaiteņos,» atzīst Studentu kluba
vadītāja, uzsverot, ka Ziemassvētku balle
būs ieturēta pils romantiski klasiskajā un
senatnīgajā gaisotnē. Bet vienlaikus tā ir
balle dažādām deju un mūzikas gaumēm
– no Štrausa valša līdz rokenrolam. Jelga-

vas pils lielās zāles durvis vērsies pulksten
20.05, skanot Oginska «Polonēzei» un
iedegoties pils lielajai Ziemassvētku eglei,
taču balles apmeklētāji pilī jau gaidīti no
pulksten 19.30.
Jelgavas pils trīs stāvos Ziemassvētku
ballē katrs atradīšot savu svētku noskaņu.
Par deju mūziku gādās Jelgavas bigbends
Raita Ašmaņa vadībā, grupa «Zeļļi», grupa
«Gipsymania» un Diāna Pīrāgs, muzikālā
apvienība «A pie mums Jelgavā». Koncertzālē skanēs trīs Latvijas tenori – Miervaldis
Jenčs, Guntars Ruņģis un Nauris Puntulis
–, pianists Gints Bērziņš, Daumants Kalniņš un «Bigband grupa», koris «Liepa».
Pastaigas laikā pils telpās izklaidēs iluzionists Valdemārs Veiss, piparkūku meistardarbnīca, zīlniece ar patiesības vārdiem,
numerologa padomi, laimes liešana.
Pils muzeja zālē paredzēta tikšanās ar
Jelgavas pils hercogu, kā arī mazās galma
izklaides.
Balles tērps – tumšs uzvalks. Ieeja – no
pulksten 19.30. Ieejas kartes cena – 15 lati
– , un to var iegādāties Jelgavas pils muzejā
(183. telpā) darba dienās no pulksten 10 līdz
16.30 un «Biļešu paradīzes» kasēs. Karti var
arī rezervēt pa tālruni 26498504.

Plašā klāstā pārstāvēta arī kolekcija «Napoleons – lielais un smieklīgais», kurā novērtējamas visdažādākās lietas
ar franču imperatora tēlu.
 Ritma Gaidamoviča

Interesanta un unikāla izstāde
«Vēsture bez robežām» apskatāma Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
– vairāki kolekcionāri no Maskavas jelgavniekiem ļauj ieskatīties vērtīgu kolekciju krājumos.
Šeit var iepazīt krievu galda
kultūru, novērtējot vairākus
simtus dažādu degvīna pudeļu,
glāžu un korķviļķu, kas glabājas
Nacionālajā krievu degvīna
muzejā, padomju laika gastronomiskos plakātus, kuros tolaik
reklamēja saldumus un bulciņas, kā arī visdažādākās lietas
– šķīvjus, kalendārus, konfekšu
kārbas, krājkasītes, puzles – ar
franču imperatora Napoleona
Bonaparta attēlu.
Maskavas kolekcionāru krājumus jelgavniekiem iespējams apskatīt starptautiskā
unikālo kolekciju festivāla «Vēsture bez
robežām» ietvaros, kas ceļo pa Latviju.
Tā idejas autori ir kompānijas «Baltijas
projekts» direktors Aleksandrs Šličkovs
un Krievijas Kolekcionāru savienības prezidents Aleksandrs Ņikišins, kurš dzimis
Liepājā, mācījies un strādājis Rīgā, taču
tagad dzīvo Maskavā. Jāpiebilst, ka Krievijas kolekcionāru ekspozīcijas šogad jau
tika rādītas Rīgā un Liepājā, taču katra
izstāde ir atšķirīga. «Vēsturi varam iepazīt
dažādos veidos. Grāmatās, notikumos,
svētkos, tostarp arī caur sadzīviskām
liecībām – traukiem, plakātiem, konfekšu
kārbām,» atzīst muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere, piebilstot, ka muzejā līdz
pat 12. janvārim būs iespēja aplūkot četras
dažādas Maskavas kolekcionāru personīgās
kolekcijas.

Karafe ar stikla gaili, kas «uzpūšas»

Vērienīgākā no tām – «Krievu galda kultūras vēsture». Aleksandrs un Olga Ņikišini
piedāvā apskatīt mazu daļu no viņu Maskavā izveidotā Nacionālā krievu degvīna
muzeja krājuma – degvīna pudeles, glāzes
un korķviļķus. Vecākajai no pudelēm ir jau
divsimt gadu, taču jaunākās noteikti skatītājos izraisīs pazīstamas atmiņas, tostarp

trauki, kuri, iespējams, vēl glabājas mūsu
bufetēs. Privātā muzeja krājumā ir vairāk
nekā 100 tūkstoši eksponātu. Jelgavā apskatāmi vairāki simti no tiem, tostarp pārstāvēti retumi no krievu degvīna «karalim»,
kā viņi paši to dēvē, Pjotram Arsenjevičam
Smirnovam veltītās kolekcijas, 19. gadsimta
krievu aristokrātu trauki, Pētera I un Katrīnas II laika stopi, krievu cara Aleksandra III
un Nikolaja Romanova personīgie trauki.
«Skatītāji var novērtēt cariskās Krievijas un
padomju laika trauku estētiku. Piemēram,
kristāla karafe ģenerāļa Mihaila Skobeļeva
veidolā, kurai vāciņš veidots kā bulgāru
tautu meita, pudele, kurā vienlaikus varēja
ieliet četrus dažādus šķidrumus, bet tie
nesajaucās, vai karafe, kurā iekšā ir stikla
gailis, kurš šķidrumā paliek lielāks,» stāsta
muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis
Barševskis. M.Kaupere piebilst, ka šāda karafe glabājas
arī viņas mājās, kur iekšā
šķidrumā peld mazs auto.
«Ir gadījies, ka to izmantoju, lai mazajiem iemānītu
kaut ko ne tik īpaši garšīgu
– tur mašīnīte iekšā peld,
viņiem interesanti,» saka
M.Kaupere. A.Barševskis
vēl piemin, ka aplūkojami
arī tā sauktie «šņabja spaiņi».
«Jā, jā, tā tos sauc. 20 litrus lieli
stopi, no kuriem ar kausiņiem
krogos karafēs pārlēja degvīnu,»
tā krājuma glabātājs. Plašs ir dažādu glāzīšu sortiments – apaļas,
kantainas, astoņstūrainas, uz
peciņām, bez tām.

«Cūku pārtikas tauki.
Sniegbalti, garšīgi,
ekonomiski!»

Kolekcionāri Gaļina un Aleksandrs Bandurkini ļauj novērtēt kolekciju «Krievu un
padomju gastronomiskie plakāti», kas vēsta
par reklāmas modi pagājušajā gadsimtā.
Izvēlēti plakātu grafikas labāko meistaru
darbi, kas ir unikāli paraugi un mūsdienu
reklāmas pamats. Muzejā eksponēti plakāti,
kas tapuši no 20. gadsimta 20. gadu beigām
līdz 60. gadu vidum un veltīti dažādiem
produktiem. Daži no uzrakstiem uz plakātiem: «Bavārijas kvass! Dzēriens, kas tiek
gatavots no vārīta ūdens, tīra cukura ārsta

uzraudzībā.», «Cūku pārtikas tauki. Sniegbalti, garšīgi, ekonomiski!», «Pērciet ledu!
Ledus saglabā produktus svaigus – jautājiet
visās aptiekās», saldējuma reklāma «Garšīgs un salds, apēdīsim visu!». Savukārt
Vladimirs Koroļkovs un Karina Daniļana
piedāvā apskatīt dažādus 19. gadsimta
beigu Francijā radītus vēdekļus kolekcijā
«Senie vēdekļi» – katram no tiem ir oriģināls zīmējums, kas atšķiras ar sarežģītību,
izsmalcinātību un krāsu bagātību.

Puzle no pastkartītēm
un paklājs ar Napoleonu

Plaša ir arī Ņikišinu pāra otrā kolekcija
«Napoleons – lielais un smieklīgais», kas
veltīta 1812. gada Tēvijas karam. Šajā kolekcijā apkopoti visdažādākie priekšmeti, uz
kuriem vai kuros attēlots franču imperators
Napoleons Bonaparts un
viņa kareivji. Visi šie priekšmeti radīti par godu uzvarai
pār Napoleonu. «Jāteic, ka
kolekcija ir patiešām interesanta un apbrīnojami ir tas, ka
cilvēkiem ir tāda apņēmība
meklēt un glabāt šādas lietas.
Ļoti interesantas ir dažādas
metāla konfekšu kārbas ar
imperatoru un viņa karavīriem,
puzles, kas komplektētas no
pastkartītēm – pastkartītes ir pužļu gabaliņi –,» stāsta M.Kaupere.
A.Barševskis piebilst, ka pastkartītes varētu būt 1912. gada liecības
un tās kolekcionāri savākuši kopā
no dažādām vietām, lai izveidotos
bilde. Tāpat te atrodami trauki,
krājkasītes, kalendāri, grāmatas,
tabakas doze, figūriņas, gleznas,
grafikas, kā arī konjaka un degvīna
pudeles ar Francijas imperatora attēlu.
«Vieni no neparastākajiem eksponātiem ir
degvīna pudele «Napoleona rūgtā asara»,
ko 1912. gadā izgatavoja Krievijā, pieminot
100 gadus kopš kara ar Napoleonu, un
20. gadsimta sākumā austs paklājs «Napo
leons uz Maskavas ugunsgrēka fona»,» tā
M.Kaupere. Pavisam kopā Jelgavas muzejā
eksponēti ap 500 dažādu priekšmetu un
tie apmeklētājiem būs apskatāmi līdz 12.
janvārim. M.Kaupere piebilst, ka, domājams, muzejā vēl šogad notiks tikšanās ar
kolekcijas autoriem.

