Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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Inovatīvas un labas
lietas izgatavo paši
Foto: Krišjānis Grantiņš

4. amatnieku un mājražotāju
kontaktbiržā piedalījās
62 dalībnieki no Jelgavas
pilsētas un novada, Dobeles, Iecavas, Aknīstes,
Jēkabpils, Kokneses, Kandavas, Vecumniekiem, Ozolniekiem, Tērvetes. Viens
no interesantākajiem un
inovatīvākajiem produktiem bija piespraudes ar
atstarojošiem elementiem,
ko izgatavo jelgavniece Jolanta Laukakmene.
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā ceturto reizi notika
amatnieku un mājražotāju kontaktbirža, kas
šoreiz pulcēja 62 dalībniekus no Zemgales. «Šī
ir pirmā reize, kad rādu
savu produkciju – koka
gravīras. Tāda kā tirgus
izpēte. Nākotnē domāju
izgatavot pēc pasūtījuma
mēbeles, kurās iestrādātas šādas gravīras,»
stāsta kokamatnieks no
Jelgavas Rihards Missa,
kurš ar gravēšanu sācis
nodarboties tikai šogad.
Daudziem tas ir sācies kā hobijs,
kas atsevišķos gadījumos nu jau
izaudzis līdz biznesam. Piemēram,
SIA «Viga-Re» darbojas jau trīs
gadus un izgatavo apmēram 110 dažāda veida garšvielas. «Mūsu sākot-
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nējā ideja bija izgatavot garšvielas
bez konservantiem – citronskābes,
krāsvielām, garšas pastiprinātājiem,» norāda uzņēmuma pārstāvis
Gints Kokorevičs. Gints ar kundzi
Ilzi paši izstrādā receptes, iepērk
izejvielas un tās kombinē dažādos
garšvielu maisījumos. «Daudz izmantojam padomju laiku garšvielu
receptes – tās nav zaudējušas savu
aktualitāti, tajās ir labas proporcijas.
Vēl esam sākuši izmantot garšvielās
dzērvenes un smiltsērkšķus,» stāsta
G.Kokorevičs. SIA «Viga-Re» ražotās garšvielas šobrīd nopērkams
vairākos veikaliņos Jelgavā un Rīgā,
kā arī interneta veikalā.
Interneta veikals ir diezgan populārs preču izplatīšanas veids mājražotāju un amatnieku vidū. Bērnu
preču zīmola «Nature for baby»
radītāja Iveta Šaicāne savu interneta veikalu izveidojusi tikai augustā.
«Sildelementus – jostas pret kolikām,
čībiņas, kompreses – no dabīgiem
materiāliem izgatavoju jau divus gadus, bet interneta veikalu izveidoju

tikai šovasar: negāja viss tik viegli.
Kamēr izstrādāju produktu, veicu
tirgus izpēti, aptaujājot māmiņas,»
tā I.Šaicāne. Jelgavā preces viņa
piegādā pati un bez maksas, bet
uz citām Latvijas vietām tās ceļo,
pateicoties sadarbības līgumiem ar
piegādātajiem (kurjerpastu, pasta
staciju).
Tieši, pateicoties internetam, ar
mūsu amatnieku un mājražotāju
darbiem iepazīstas arī aiz Latvijas
robežām. Piemēram, Jolantas Lauk
akmenes veidotie ādas dekoratīvie
ziedi un citas skaistumlietas aizceļojušas pat uz Dubaiju, Austrāliju un
ASV. Pēdējā laikā Jolanta izgatavo
piespraudes ar atstarojošiem elementiem. «Klienti tās tiešām lieto
paredzētajam mērķim – nēsā pie
āra apģērba,» tā J.Laukakmene,
piebilstot, ka domā, kā pilnveidot
savu piedāvājumu. «Esmu nopirkusi atstarojošo dziju, un man ir ideja
adīt garās zeķes ar pāri zābakam
nolokāmu valnīti,» viņa stāsta.
Amatnieku un mājražotāju kon-

darbinieki demonstrēs savu
transportu, aprīkojumu, tur
Piektdien, 5. decembrī, Jelgavā notiks pasākums par
pat būs iespējams pavērot, kā
godu Valsts policijas 96. gadadienai. No pulksten 13
kinologs strādā ar dienesta
līdz 15 pie kultūras nama interesenti varēs iepazīties
suni. Pasākumā piedalīsies arī
ar policijas speclīdzekļiem, transportu, dienesta suni
Latvijā vispopulārākie policisti
un kinologu.
Bebrs Bruno un Runcis Rūdis, kuri mazākos interesentus
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze cienās ar konfektēm un kopīgi
Ieva Sietniece stāsta, ka ārā pie Jelgavas kultūras nama policijas fotografēsies. Savukārt kultūras
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Sākas pieteikšanās
konkursam par pilsētas
izgaismotāko objektu
 Ritma Gaidamoviča

No šodienas, 4. decembra, Jelgavas pilsētas
pašvaldība izsludina
konkursu «Gaišākais
pilsētvides objekts»,
aicinot jelgavniekus pieteikt savu, kaimiņa vai
kādu pilsētā pamanītu
izrotātu un izgaismotu
objektu. Spožākās iestāžu un uzņēmumu namu
fasādes, izgaismotākās
privātmājas un to apkārtni, daudzdzīvokļu
māju balkonus un lodžijas, kurus saimnieki
dekorējuši ar izdomu un
gaumi, var pieteikt līdz
27. decembrim.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē,
ka pieteiktie objekti tiks vērtēti
kategorijās: pašvaldības iestādes
un uzņēmumi; izglītības iestādes;
tirdzniecības centri un veikali;
uzņēmumi; privātās dzīvojamās
mājas; daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni vai lodžijas; spožākā
pilsētas iela.
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni

63005522, 63005558 vai elektroniski, rakstot pa e-pastu: prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
pieteicējam jānorāda nominācija,
objekta adrese, īpašnieks, kā arī
savs vārds, uzvārds un telefona
numurs. Piesakot objektu elektroniski, vēlams pievienot arī
izgaismotā objekta attēlu.
Konkurss notiek jau desmito
gadu, un tajā tiks ņemta vērā objekta atbilstība svētku tradīcijām
un pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Konkursā netiks vērtēti divu iepriekšējo gadu pirmo
vietu ieguvēji.
Konkursa laureāti tiks sumināti
2015. gada sākumā. Uzvarētāji
par noslēguma pasākumu tiks
informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs pilsētas Būvvaldes
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Būvvaldes arhitekte eksperte Zeltīte Bīmane, pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes
komunikācijas un mediju attiecību
galvenā speciāliste Līga Klismeta,
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva
Kidere un pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja.

Atbalsts elektrības iegādei
būs daudzbērnu ģimenēm,
maznodrošinātajiem,
trūcīgajiem

taktbirža nav iedomājama arī bez
izglītojošās daļas, jo daudzi tajā
piedalās tikai tāpēc, lai uzzinātu
par nodokļu jautājumiem, piemērotākajām biznesa formām, kur
un kā meklēt tirgus, kur smelties
iedvesmu. Mājražotāji un amatnieki
atzīst, ka ir sarežģīti noteikt savas
preces cenu – ja izdevumus par
izejvielām, nodokļus var aprēķināt  Ilze Knusle-Jankevica
matemātiski, tad noteikt, cik maksā
Nākamgad arī pēc elekpaša darbs, ir ļoti grūti. Tad tiek
trības tirgus atvēršanas
meklēti līdzīgi produkti, pētītas to
atbalstu norēķiniem par
cenas, kvalitāte. Tāpat viņi noieta
elektrību varēs saņemt
tirgu meklē ārzemēs, jo apzinās,
daudzbērnu ģimenes un
ka tur ir cita pirktspēja un arī roku
maznodrošinātās vai trūdarbs tiek vērtēts augstāk. Tomēr
cīgās personas, taču tikai
Jelgavas domes priekšsēdētāja
tādā gadījumā, ja tās būs
vietniece Rita Vectirāne, kura arī
izvēlējušās «Latvenergo»
piedalījās pasākumā, aicina mājkā savu elektroenerģijas
ražotājus un amatniekus izmantot
tirgotāju. Mērķgrupas atiespējas, kas ir tepat, piemēram, uzbalstam varēs pieteikties
ņēmēju izstādi, kas notiks Jelgavā
no Jaunā gada.
nākamā gada aprīlī. Daži no mūsu
puses pārtikas ražotājiem šogad jau
Izstrādātais atbalsta mehāizmēģināja spēkus starptautiskajā
nisms trūcīgajām un maznodropārtikas izstādē «Riga Food».
šinātajām personām pirmās 100
kilovatstundas un daudzbērnu
ģimenēm 300 kilovatstundas elektroenerģijas mēnesī nodrošinās
namā varēs apskatīs policijas par pašreizējā starta tarifa cenu
speclīdzekļus – dažādus ieročus, – 0,1164 EUR/kWh.
roku dzelžus.
Maznodrošinātās un trūcīgās
Pulksten 15 sāksies svinīgā personas atbalstam varēs pieteiksanāksme, kurā policistiem ties Sociālo lietu pārvaldē reizē ar
paldies par darbu teiks Iekš- pieteikumu šī statusa saņemšanai.
lietu ministrija, Valsts policijas Pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne
administrācija, Valsts policijas skaidro, ka šobrīd tiek izstrādāti
Zemgales reģiona pārvalde, pašvaldības saistošie noteikumi, kuJelgavas dome.
ros no jauna būs definēts maznodro-

Piektdien policija dosies pie cilvēkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

šinātās personas jēdziens. Plānots,
ka šie noteikumi apstiprināšanai
tiks virzīti uz 18. decembra domes
sēdi. Līdz ar to pārvalde pieņemt
pieteikumus maznodrošinātas personas statusa noteikšanai sāks, kad
būs apstiprināti un stājušies spēkā
jauni kritēriji statusa piešķiršanai.
Savukārt daudzbērnu ģimenes
atbalstam varēs pieteikties elektroniski www.e-latvenergo.lv vai
«Latvenergo» klientu apkalpošanas
centros no 1. janvāra.
Tiem, kas varētu pretendēt uz
atbalstu elektrībai, jāatceras: līgumam jābūt noslēgtam ar «Latvenergo» par kādu no «Elektrum»
produktiem (jāzina līguma numurs). Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz personas vārda
– atbalstu var saņemt arī tad, ja
klients dzīvo īrētā dzīvoklī vai ja
par elektrību norēķinās ar namu
apsaimniekotāju.
Lai elektrību pēc tirgus atvēršanās varētu saņemt pēc paša
izvēlētā tarifa, līgums jānoslēdz
līdz 15. decembrim. Ja tas nebūs
izdarīts, automātiski stāsies spēkā
«Elektrum» universālais tarifs, no
kura atteikties var jebkurā laikā
bez līgumsoda.
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«Tagad mums Ziemassvētku
stāsts jāizstāsta meitai»
 Ligita Vaita

Ir pagājuši gandrīz divi
gadi, kopš visa Latvija gaidīja Katrīnes un
Edgara Kreiļu meitiņu
Keriju, jo tieši gaidību laikā abi piedalījās
televīzijas šovā «Koru
kari 2», pārstāvot Rīgas Zelta kori. Mazā
Kerija ir paaugusies, un
ģimene pārdzīvojusi
arī emocionāli grūtu
laiku, deviņus mēnešus
dzīvojot šķirti, taču
nu ir nostabilizējusies,
atvērusi savu mūzikas
studiju un, domājot
par Ziemassvētkiem,
gatavo labdarības koncertu tūri. «Mūsu Ziemassvētki ir mūzika.
Tā ir visa mūsu dzīve,
tāpēc gribam kaut daļiņu no tā visa sniegt arī
tiem, kam varbūt nav
savas ģimenes un Ziemassvētku ģimeniskā
sajūta izpaliek,» saka
jaunieši.
Jau pagājušajā gadā Kreiļu
ģimenes Ziemassvētki bija citādāki – pirmoreiz tie svinēti
jaunā ģimenes sastāvā. «Laiks
līdz Ziemassvētkiem pagājušajā
gadā man bija ļoti grūts – Edgars
deviņus mēnešus bija prom Londonā, kur strādāja, bet es tikmēr
ar mazo biju viena pati. Pavisam
neilgi pirms Ziemassvētkiem
Edgars atgriezās, un tikai tad es
pa īstam sapratu, ka šie mums
būs īpaši svētki, pirmoreiz visiem trim kopā,» atzīst Katrīne.
Savukārt Edgars papildina, ka
īpašu nozīmi Ziemassvētki ir
ieguvuši jau pirms trim gadiem,
kad abi iepazinušies, jo tad arī
gatavošanās svētkiem notikusi
rūpīgāk, daudz
emociju piedzīvots arī, katram
iepazīstot otra
ģimenes tradīcijas. «Piemēram,
mūsu ģimenē
ir pierasts dziedāt pie eglītes,
turklāt jādzied
vesela dziesma,
ar vienu pantiņu cauri netiktu. Savukārt
Edgara ģimenē
ir jāskaita pantiņi, kas man bija
jaunums. Tādā
veidā arī mēs
paši viens otru
aizvien vairāk iepazīstam, pielāgojamies,» uzskata jaunieši.

Nodibinot savu ģimeni, Kreiļu pāris ieviesis arī savu Ziemassvētku tradīciju. «Mēs jau divus
gadus veselu nakti pirms Ziemassvētkiem veltām dāvanu gatavošanai, jo esam nolēmuši, ka
dāvinām tikai pašu gatavotas ēdamas dāvanas. Tās iepriekš nesagādāsi. Ir bijušas gan saldas
trifeles, gan īpašas piparkūkas… Kas būs šogad, to es vēl neatklāšu, citādi visi mūsu radi to
Foto: Krišjānis Grantiņš
izlasīs avīzē,» smaidot nosaka Katrīne.
Mums jau pašiem ir tikai trīs lands uzaicināja palīdzēt, kad savas studijas atvēršanu, un nu
gadi kopā, un tikpat būs arī šai pēc šova tika izveidots Tirkīza jau vairākus mēnešus jaunietradīcijai,» stāsta Katrīne.
ansamblis. Tieši tad arī abi jau- šiem Rīgā ir sava vokālā studija
Svarīgi, ka viss jāizdara vienā nieši iepazinās.
«WannaBe Studio». «Kaut arī
naktī, jo gatavošanu var sākt
«Mēs mācījāmies vienā skolā – 4. mans sirdsdarbs ir būt uz skatikai tad, kad pārējie mājinieki vidusskolā –, mūzikas novirziens tuves un dziedāt pašai, esmu
aizgājuši gulēt. «Tad virtuve pār- jau parasti skolā viens otru zina, iemācījusies lielu prieku gūt
top par Ziemassvētku darbnīcu, arī mēs viens otru bijām pama- arī no mācīšanas. Tas ir milzīgs
un es pat esmu aizmidzis turpat, nījuši, bet tā īsti pazīstami ne- gandarījums gan man, gan pauz grīdas, guļammaisā,» smejas bijām,» stāsta Katrīne, smaidot šiem audzēkņiem – redzēt, kā
Edgars. Savukārt nakts uz 24. piebilstot, ka skolas laikā noteik- viņi izaug! Es vienmēr nofilmēju
decembri iestiepjas nākamajā ti pie vainas bijusi arī vecuma pirmo nodarbību, un tad pēc
dienā, jo tad laiks visus gardu- starpība – Edgars ir divus gadus kāda laika filmējam atkal. Cilmus arī sasaiņot. «Tā arī ir mūsu jaunāks. «Es tā nopietni Katrīni vēks pats netic, ka dažu nedēļu
Ziemassvētku pamanīju pirmajā kopīgajā mē- laikā var tā uzlabot skanējumu,»
sajūta. Esam ģinājumā Tirkīza ansamblī. Viņa stāsta Katrīne. Viņa piebilst,
v i s u n a k t i iedziedājās, un man bija skaidrs, ka šajā darbā jūt gandarījumu,
noņēmušies, ka šitai meitenei ir iekšā,» smejas palīdzot cilvēkiem darīt to, kas
noguruši, bet Edgars. Viņi stāsta, ka draudzību viņiem patīk, iedrošinot viņus
priecīgi. Un sākuši, stundām sēžot kafejnīcā, nekautrēties no sava skanējuma,
paši ar savu dzerot tēju un pļāpājot. «Īstenībā bet gan to uzlabot.
izdomu, dar- tieši Žoržs pirmais to pamanīja
Darbs studijā liek Kreiļu pārim
bu un centību un teica: «Jūs noteikti būsiet būt kopā teju nepārtraukti, taču
spējam radīt kopā!» Viņš arī pirmais sāka tir- viņi paši atzīst, ka strādāt kopā
prieku pārējai dīt par ģimenes pieaugumu, pra- ir tikai vēl vieglāk. «Vispirms
ģimenei,» tā sīja: «Nu, kad tad būs mazais?» jau sākām kopā
Katrīne.
Un redz, nebija ilgi jāgaida,» tā dziedāt. Ātri
Vaicāta, ko Katrīne.
vien sapratām,
viņi paši sauc
ka mums veidopar savu ģime- Balss zaudēšana lika meklēt jas īpašs skanēni, viņi teic, ka jaunas iespējas
jums un mums
nu ģimenes
Taču meitiņas Kerijas ienākša- uz skatuves ir
vārds viņu dzī- na ģimenē bija pārbaudījums, se- daudz vieglāk,
vē ieguvis jau- višķi Katrīnei – līdz ar meitiņas jo vienkārši jūnu spēku. «Mūsu ģimene neesam piedzimšanu viņa zaudēja savu tam viens otru.
tikai mēs abi un Kerija. Ģimene skanīgo balsi un apmēram gadu Tagad mēs kopā
ir arī mūsu vecāki, vecvecāki… nevarēja koncertēt. «Tas laiks arī dzīvojam,
Kad mēs visi sanākam kopā, tad bija tiešām smags, es pārmetu bet darbs studijā licis būt kopā
jūtam lielu spēku un atbalstu. sev un dusmojos, bet neko neva- gandrīz nepārtraukti. Taču mēs
Īstenībā vēl vairāk ģimenes at- rēju padarīt. Mana balss vienkār- viens no otra nenogurstam!
balstu novērtēju, kad dzīvojām ši neskanēja, tā čarkstēja. Zināju, Daudzi mūs biedē, ka tā nevar
vienas ar Keriju, bet Edgars bija ka tā mēdz notikt, taču ārsti būt mūžīgi, bet mēs paši dzieLondonā. Bez vecāku atbalsta nevarēja pateikt, vai mana balss dam, citiem mācām dziedāt, un
es netiktu galā,» pārliecināta ir vispār atgriezīsies iepriekšējā nu arī mūsu meita jau stiepjas
Katrīne.
skanējumā un kad tas notiks. pēc mikrofona. Mūzika ir visa
Gāju uz vokālajām nodarbībām, mūsu dzīve, un kāpēc to nedzīĢimeni kopā saveda
Žoržs ar mani daudz strādāja, vot kopā – gan sadzīviski, gan
mūzika
deva daudz vingrinājumu, bet darbā?» spriež jaunieši.
Jaunās ģimenes stāsts ir cieši man nekas nesanāca,» atceras
saistīts ar mūziku, šovu «Koru Katrīne. Skanīgo balsi viņai iz- Dāvinās
kari» un Jelgavas Tirkīza kori devies atgūt tikai šovasar, vien Ziemassvētku sajūtu
dziedātāja Žorža Siksnas va- pirms dažiem mēnešiem.
Kopš jauniešu iepazīšanās
dībā – Katrīne tajā darbojās jau
Tomēr šis pārbaudījums licis ar dziedātāju Ž.Siksnu un pirno pirmās dienas. Jāprecizē gan, saprast, ka nevar paļauties tikai majiem kopīgajiem projektiem
ka Edgars Ž.Siksnas vadītajā uz savu balsi un koncertiem, tā pagājuši jau vairāki gadi, taču saTirkīza korī šovā nepiedalījās, izdzīvot neizdosies. Grūtības darbība turpinās, un pēdējo gadu
viņu vēlāk diriģents Ingus Lei- piespieda sākt lolot ideju par Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Decembrī un janvārī
Katrīne un Edgars Kreiļi
pirmo reizi paši sniegs
savus labdarības koncertus. Jau ieplānoti
ap 15 koncertu dažādos bērnunamos,
pansionātos, arī Bērnu
klīniskajā universitātes
slimnīcā Rīgā.

Pašiem sava Ziemassvētku
tradīcija
Nodibinot savu ģimeni, Kreiļu pāris ieviesis arī savu Ziemassvētku tradīciju. «Mēs jau
divus gadus veselu nakti pirms
Ziemassvētkiem veltām dāvanu
gatavošanai, jo esam nolēmuši,
ka dāvinām tikai pašu gatavotas
ēdamas dāvanas, ko iepriekš
nesagādāsi. Tās ir bijušas gan
saldas trifeles, gan īpašas piparkūkas… Kas būs šogad, to es vēl
neatklāšu, citādi visi mūsu radi
to izlasīs avīzē,» smejas Katrīne,
piebilstot, ka idejas jau ir un tas,
ka abi kopā gatavos ko gardu,
ir pilnīgi skaidrs. «Šo es gribu
iedibināt kā tradīciju, tas būtu
mūsu mazās ģimenes pienesums.

viņiem saistāms ar dažādiem
kopīgiem labdarības projektiem.
«Esam braukuši uz pansionātiem, dziedājuši baznīcās. Šogad
uz Ziemassvētkiem mums nav
ieplānoti kopīgi projekti ar Žoržu, taču esam nolēmuši šo tradīciju pārņemt un organizēt paši
savu labdarības koncertu tūri,»
stāsta jaunā ģimene. Decembrī
un janvārī viņiem jau ieplānoti
ap 15 koncertu dažādos bērnunamos, pansionātos, arī Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā
Rīgā. «Ir viena lieta, ko gribam
ņemt vērā. Līdz šim, braucot
uz dažādām vietām koncertēt,
esam ieradušies, nodziedājuši
koncertu un braukuši mājās. Tā
komunikācija ir bijusi tikai caur
mūziku un skatītāju emocijām.
Taču mēs domājam, ka, iespējams, tieši saruna ir tā, kas šiem
cilvēkiem ir visvairāk nepieciešama,» uzskata Katrīne. Savukārt
Edgars papildina, ka īpaši vēlas
iedvesmot bērnus un jauniešus
panākumiem. «Es ticu, ka mēs
varam būt pozitīvais piemērs un
iedvesmot. Bērnunamos viņiem
varbūt trūkst šīs pozitīvās pieredzes, bet mēs varam dot stimulu
darboties un sisties cauri. Nav
svarīgi, no kādas ģimenes tu
nāc vai cik tev gadu, tikai no
pašu darba ir atkarīgs, cik daudz
cilvēks sasniedz,» pārliecināts ir
Edgars.
Šī labdarības tūre atšķirsies
arī ar to, ka jauniešiem izdevies
sagādāt dāvanas. Labdarības
tūrē jau piekritis iesaistīties
uzņēmums «Skrīveru saldumi»,
kas sagādās dāvanas saldumu
veidā, taču pašlaik jaunieši vēl
meklē atbalstītājus, kas palīdzētu ar transportu. «Koncerti
paredzēti ne tikai Jelgavā un Jelgavas novadā, bet arī, piemēram,
Rīgā, Jūrmalā, Gulbenē… Ja ne
citādāk, gan jau izdomāsim, kā
tur nokļūt, bet mēs, protams,
būtu ļoti pateicīgi, ja kāds atsauktos palīdzēt ar transportu,»
teic Edgars.
Jāpiebilst, ka koncertos piedalīsies arī Edgara māsa Katrīna,
kā arī Ainārs Eidons no Zelta
kora. Jaunieši plāno katrā no
reizēm dot iespēju izmēģināt
uzstāšanos arī kādam no savas
studijas audzēkņiem.

«Tagad viņa visu vēro
un jautā, bet mums
jābūt gataviem atbildēt, jāprot to Ziemassvētku stāstu izstāstīt
viņai.»

Galvenais
uzdevums –
izstāstīt
Ziemassvētku
stāstu meitai

Kaut arī Kreiļu ģimene Ziemassvētkiem
gatavoties sākusi jau laikus,
gan pilnveidojot
Ziemassvētku repertuāru, gan
plānojot un organizējot savu labdarības koncerttūri, viņi norāda,
ka būtiskākais vēl ir priekšā – radīt svētku noskaņu gan studijā,
gan mājās, kā arī veidot izpratni
par ģimeni un kopīgu svētku svinēšanu meitai. «Mēs saprotam,
ka tagad mēs ne tikai svētkus
veidojam sev, bet rādām paraugu
arī Kerijai. Bet to es laikam tikai
šogad apzinos, jo pagājušajā gadā
meita vēl bija pavisam maziņa.
Šogad viņa arī sniegu iepazina no
jauna – kā viņa priecājās, redzot
sniegpārslas! Tagad viņa visu
vēro un jautā, bet mums jābūt
gataviem spēt atbildēt, jāprot
to Ziemassvētku stāstu izstāstīt
viņai,» uzskata Katrīne.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jau esat
izvēlējies elektrības
piegādātāju?
Dainis, pensionārs:
– Mūsu mājā
elektrības patēriņš ir tik mazs,
ka neredzu
jēgu īpaši iedziļināties jautājumā par elektrības
piegādātāja maiņu. Visticamāk, mēs
paliksim pie līdzšinējā pakalpojuma
sniedzēja. Jāteic gan, ka šobrīd
esam saņēmuši tikai «Latvenergo»
piedāvājumu, bet es labprāt gribētu
redzēt arī citus piedāvājumus. Domāju, ka tāpat neko nemainīsim.
Inese, grāmatvede:
– Neesam gan,
jo vēl joprojām
gaidu jauno
elektrības piegādātāju piedāvājumus. Man jau šķiet, ka būsim
spiesti tomēr palikt pie līdzšinējā.
Proti, dzīvojam privātmājā, un parasti ir tā: ja gribi mainīt, piemēram, televīzijas kabeļoperatoru vai interneta
piegādātāju, pašam vēl vadi jāievelk
un vēl sazin kas. Ka tik šajā gadījumā
nav līdzīgi. Negribas sagādāt sev
problēmas un liekus izdevumus.
Regīna, pastniece:
– Jā, skaidri
zinu, ka palikšu pie vecā
elektrības piegādātāja, jo,
veicot salīdzinājumus ar jauno šī
pakalpojuma sniedzēju «Baltcom»,
izrēķināju, ka tomēr «Latvenergo»
man kā mazajam patērētājam ir
izdevīgāks. Es mēnesī vidēji iztērēju
nedaudz virs 50 kilovatiem, man par
to prasa nepilnus desmit eiro, bet,
ja to ņemu no cita, cena ir krietni
augstāka.
Aleksandrs,
pensionārs:
– Nepilns mēnesis vēl tikai
atlicis, taču izvēle nav izdarīta. Joprojām
gaidu informāciju ar citu piegādātāju piedāvātajām cenām, lai izvērtētu,
kas tad mums būtu izdevīgāk. Tiesa,
man jau tas patēriņš mazs – vidēji 65
kilovati mēnesī –, un, ja tā atšķirība
būs daži centi, nezinu, vai ir vērs
mainīt elektrības piegādātāju. Visticamāk, janvārī vēl paliksim pie tā
paša un tad skatīsimies, kas būs.
Egita, māmiņa:
– Jā! Esam
uzticīgi jau
pārbaudītām
vērtībām. Tas
attiecas gan uz
televīziju, gan interneta piegādātāju
un tagad arī elektrību. Ar līdzšinējo
piegādātāju esam apmierināti,
tāpēc neuzskatu, ka kaut kas tagad būtu jāmaina. Manuprāt, tā
atšķirība cenā būs ļoti maza, tāpēc
domāju, ka nav vērts pūlēties un
meklēt ko jaunu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Bērnudārzu rindā vietu
zaudējuši 444 bērni
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies bērnu pieteikumu pārreģistrācija
pašvaldības bērnudārzu rindā. Jelgavas Izglītības pārvaldes dati
liecina, ka līdz 1. decembrim vecāki pārreģistrējuši 1695 bērnus,
bet 444 bērnu pārreģistrācija nav veikta,
un līdz ar to viņi vietu
pašvaldības bērnudārzu rindā zaudē.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka kopā nepārreģistrēti
ir 444 pieteikumi, no tiem 238
pieteikumi ir par bērniem tieši
ar Jelgavas pilsētā deklarētu
dzīvesvietu. Tas nozīmē, ka šie
bērni vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
ir zaudējuši.
S.Joma stāsta, ka pēdējā novembra nedēļa bijusi ļoti saspringta, jo vēl 24. novembrī
nebija pārreģistrēti 1164 bērni.
«Daudz strādājām pie tā, lai

aktualizētu vecākiem pārreģistrācijas jautājumu. Tiem vecākiem,
kuri bija reģistrējuši sistēmā savu
e-pastu, nosūtīta elektroniskā
vēstule ar pēdējā brīža atgādinājumu. Privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītājas personīgi sazinājās ar katru vecāku,
lai atgādinātu par pieteikuma
pārreģistrāciju. Pēc tā dati krietni
izmainījās – pat vēl pēdējā dienā
vecāki intensīvi veica pieteikumu
pārreģistrāciju,» tā S.Joma.
Viņa stāsta, ka vecāki, jautāti
par to, kāpēc atstājuši pārreģistrāciju uz pēdējo brīdi, galvenokārt atbildēja: nedomāju, ka tas
būs tik nopietni, bijām aizmirsuši, nebija laika, taču ir ģimenes,
kas to darījušas apzināti, jo jau
tuvākajā laikā pārcelsies uz
ārzemēm un viņiem vieta nebūs
nepieciešama.
«Diemžēl par 444 bērniem
pārreģistrācija nav veikta, un
tas nozīmē, ka no 1. decembra
viņi ir izslēgti no pašvaldības
bērnudārzu rindas. Tiesa, pieteikuma izslēgšana no reģistra
neliedz iespēju vecākam no jauna reģistrēt savu bērnu rindā,»
tā S.Joma.

Sākas pieteikšanās
Rūķu ciemam «Lediņos»
 Ritma Gaidamoviča

No 12. līdz 22. decembrim bērnu un jauniešu
centra «Junda» nometne «Lediņi» pārvērtīsies
par Rūķu ciemu, kurā
piecus līdz 11 gadus
veci bērni varēs piedalīties dažādās atrakcijās,
veidot dāvaniņas, uz
ugunskura cept piparkūkas un satikt Salapapuku. Šobrīd «Jundā»,
Pasta ielā 32, sākusies
grupu un individuālā
pieteikšanās.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Linda Spalva informē, ka grupas – skolēnu, bērndārznieku
un citas – Rūķu ciemā gaidītas
no 12. līdz 21. decembrim, bet
22. decembrī pulksten 16 Rūķu
ciemā pilsētas bērnus uzņems
individuālā grupā. Ja atsaucība
būs liela, plānots, ka grupas
Rūķu ciemā tiks uzņemtas arī

Pamatojoties uz uzņēmēju ierosinājumu pievērst
uzmanību profesionālās
izglītības kvalitātei un
mērķtiecīgai speciālistu
sagatavošanai uzņēmumu vajadzībām, Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC)
sadarbībā ar Zemgales
Uzņēmēju reģionālo padomi aicina uzņēmējus
aizpildīt anketu, izvērtējot kvalificēta darbaspēka nepieciešamību
tuvākajos gados.
Ir izveidota anketa, kuru aicināti aizpildīt Zemgales reģiona
uzņēmumi, lai varētu redzēt, cik
un kādas kvalifikācijas darbinieki
uzņēmumiem būs nepieciešami
nākamgad un tuvākajos gados, un
attiecīgi plānot mācību procesu.
«Aicinām uzņēmējus iesaistīties,
lai darbs profesionālās izglītības

Garšas tūri
nākamgad turpinās

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina (no kreisās) Jelgavas ēdināšanas uzņēmējiem uzsvēra, ka akcija, kurā pilsētnieki un mūsu viesi aicināti nobaudīt Jelgavas īpašos
ēdienus, ir veiksmīga un tagad jādomā ne tikai par to, ka tā jāturpina, bet arī par to, kā akcijā
Foto: Krišjānis Grantiņš
iesaistīt vairāk vietējo uzņēmēju.
 Ligita Vaita

«Hercogs», krodziņš «Istaba» un
bistro «Silva». Uzņēmēji vērtē, ka
Novembrī gadskārtējā
akcija aizritējusi patiešām veiks
tūrisma nozares sarīkomīgi, turklāt tieši tādā secībā, kā
jumā «Tūrisma forums»
organizatori bija iecerējuši bukleta
par veiksmīgāko jauno
kartē – vispirms «Hercoga bura»
tūrisma produktu 2014.
«Hercogā», tad «Šarlotes skūpsts»
gadā atzīta akcija «Gar«Silvā», bet, pastaigu noslēdzot,
šas tūre Jelgavā», kukrodziņā «Istaba» dzēriena «Jelras laikā jānobauda trīs
gavas bellini» malkošana.
Jelgavas īpašie ēdieni.
Tomēr, lai garšas tūri pilnveiJau februārī plānots dot
dotu, uzņēmēji aicināti diskutēt
startu nākamajai garšas
un izteikt savu vērtējumu. Tāpat,
tūrei mūsu pilsētā, tāpēc
ja šāda vēlme no uzņēmējiem tiks
ēdināšanas uzņēmumi
izrādīta, tūri varētu paplašināt
tika aicināti uz domu
dalībnieku skaita ziņā.
apmaiņu par līdzšinējās
Jelgavas reģionālā Tūrisma
tūres veiksmēm un nepilcentra vadītāja Anda Iljina teic, ka
nībām. Ja šādu vēlmi viežūrijas komisija, vērtējot Jelgavas
tējie ēdinātāji izrādīs, tad
garšas tūri, ieteikusi turpmāk
tūri varētu paplašināt.
bukletā norādīt aptuvenu cenu
gradāciju katrā no ēdināšanas
Savu vērtējumu sniedza tie trīs vietām, kur Jelgavas ēdienus
uzņēmumi, kuri garšas tūrē jau piedāvā. Tāpat uzņēmēji sprieda,
piedalījās – ģimenes restorāns vai ir iespējams piedāvāt Jelgavas

29. un 30. decembrī. Rūķu ciemā
gaidīti bērni no piecu līdz 11
gadu vecumam un pasākums
notiks bez vecāku līdzdalības.
L.Spalva stāsta, ka pasākums
Rūķu ciemā ilgs divas stundas
un šajā laikā bērni varēs izzināt
rūķu dzīvi, piedalīties dažādās aktivitātēs gan iekštelpās,
gan arī ārā, darboties radošajā
darbnīcā, izgatavojot svētku
dekoru, kas būs noderīgs mājās
vai ko varēs kādam uzdāvināt,
kā arī bērni uz ugunskura ceps
piparkūkas un tiks cienāti ar
čiekuru tēju. Ciemos nāks Salapapuks, kurš katram Rūķu ciema apmeklētājam būs sarūpējis
dāvanu. Dalības maksa – 8,50
eiro par bērnu.
Rūķu ciemam obligāti iepriekš jāpiesakās un jāsamaksā
dalības maksa, saņemot pretī
ielūgumu, «Jundā», Pasta ielā
32. Par brīvajiem grupu laikiem var interesēties pa tālruni  Ritma Gaidamoviča
26448086 vai rakstot pa e-pastu
Jelgavas dome apstiprukuciems@junda.lv.

ēdienus par zemāku cenu vai,
piemēram, mazākās porcijās, lai
tie kļūtu pieejamāki ikvienam. Tas
ļautu paplašināt gan garšas tūrē
iesaistīto uzņēmumu skaitu, gan
arī to vietu skaitu, kur vienkārši
ikdienā iespējams nobaudīt Jelgavas ēdienus.
Tāpat uzņēmēji diskutēja par
iespēju popularizēt nākamgad gaidāmo Jelgavas 750 gadu jubileju,
un kā idejas izskanēja veidot īpašus
suvenīrus karodziņu un konfekšu
veidā, ko pie maltītes vai kafijas
pasniegt klientiem. Jāatgādina,
ka ikviens pilsētas uzņēmums
aicināts savos plakātos un citos
drukātajos materiālos izmantot
pilsētas svētku simboliku, iepriekš
saskaņojot to ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldi – redaktors@dome.jelgava.lv. Jubilejas baneru un logotipu
paraugi pieejami pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv.

Muzejos tagad arī ģimenes
biļete un dāvanu karte

Gaida uzņēmēju ierosinājumus par
darbiniekiem, kas būs vajadzīgi
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

jomā Zemgales reģionā notiktu
plānveidīgi un atbilstoši mūsu
uzņēmumu vajadzībām,» uzsver
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Viņa skaidro: tā kā Jelgavā
viena no galvenajām nozarēm ir
metālapstrāde, anketā uzsvars
likts tieši uz šīs nozares profesijām, bet tas nenozīmē, ka anketa
paredzēta tikai šajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. «Anketa ir
tapusi, pamatojoties uz uzņēmēju
ierosinājumu pievērst uzmanību
profesionālās izglītības kvalitātei un mērķtiecīgai speciālistu
sagatavošanai uzņēmumu vajadzībām,» atgādina L.Miķelsone,
piebilstot: anketas noslēgumā ir
vieta, kur norādīt nepieciešamos
speciālistus/profesijas citās nozarēs. Anketa ir pieejama interneta
portāla www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Svarīgi» un mājas lapā
www.zrkac.lv.
Aizpildīta anketa jāsūta pa epastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

rinājusi jaunos pilsētas
muzeju maksas pakalpojumus. Tie paredz, ka
no 1. decembra Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā un
Ādolfa Alunāna muzejā
apmeklētājiem pieejamas ģimenes biļetes un
muzeji piedāvās arī dāvanu kartes. Pensionāri
turpmāk bez maksas
muzejus varēs apmeklēt
nevis sestdienās, bet
gan trešdienās, tāpat
dome lēmusi, ka turpmāk no ieejas maksas
muzejos būs atbrīvoti 3.
grupas invalīdi un Valsts
asins donoru centra donoru privilēģiju kartes
īpašnieki.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore
Gita Grase skaidro, ka izmaiņas
maksas pakalpojumos muzejos
nebija veiktas kopš 2010. gada,
taču izmaksas ir augušas, tāpēc
ar šo lēmumu nolemts nedaudz
paaugstināt ieejas maksu. Līdz šim
pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate lielajā muzejā maksāja 2,13

eiro, bet no 1. decembra – trīs
eiro, Ā.Alunāna muzejā līdz
šim – 0,85 eiro, turpmāk – eiro.
«Cenu pieaugums ir mazs, lai
gan mums klāt nākušas vairākas
jaunas pastāvīgās ekspozīcijas un
varam daudz vairāk apmeklētājiem
piedāvāt,» uzsver G.Grase, piebilstot, ka arī citās Latvijas pilsētās
ieejas maksa muzejos ir līdzīga.
Līdz šim skolēniem neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas ieeja
muzejā bija bez maksas, taču līdz ar
jaunajiem noteikumiem bez maksas muzeja apmeklējums būs tikai
Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu
audzēkņiem, bet pārējiem par
pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu
apskati būs jāmaksā 0,50 eiro.
«Taču vienlaikus mēs esam ieviesuši ģimenes biļeti. Tas nozīmē, ka
divi pieaugušie un viens vai vairāki
bērni līdz 18 gadu vecumam Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju varēs apmeklēt par sešiem eiro, Ā.Alunāna
māju – par diviem eiro. Sanāk,
ka bērni muzeju varēs apskatīt
bez maksas, tādējādi nākam pretī
ģimenēm,» atzīst G.Grase.
Vēl viens jaunums ir dāvanu
karte. Proti, jebkurš interesents
muzejā var nopirkt dāvanu karti,
kuru varēs izmantot divos veidos.
Lielajā muzejā tās cena ir desmit
eiro, Ā.Alunāna mājā – trīs eiro,

un to var izmantot vai nu pieciem
muzeja apmeklējumiem, vai muzeja apskatei piecām personām
reizē.
G.Grase skaidro, ka, izvērtējot
situāciju, turpmāk pensionāri
muzejus bez maksas varēs apmeklēt trešdienās, nevis sestdienās, kā tas bija līdz šim. Tāpat
Jelgavas domes deputāti lēmuši,
ka bezmaksas ieeja abos muzejos
no 1. decembra ir arī 3. grupas
invalīdiem un Valsts asins donoru
centra donoru privilēģiju kartes
īpašniekiem, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu.
Izmaiņas arī paredz, ka turpmāk
Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas būs pieejamas
muzeju sagatavotās pedagoģiskās
programmas.
Jāpiebilst, ka maksas pakalpojumi novembra domes sēdē apstiprināti arī Jelgavas reģionālajam Tūrisma centram, kas stāsies spēkā ar
janvāri. Centra vadītāja Anda Iljina
informē, ka apstiprinātajos pakalpojumos nedaudz ir samazināta
ģimenes biļetes cena – 4,14 eiro
diviem pieaugušajiem un vienam
vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu
vecumam. Izmaiņas paredz, ka torni no 1. janvāra bez maksas varēs
apmeklēt arī 3. grupas invalīdi,
bet otrdienās – Jelgavas pilsētas
izglītības iestāžu audzēkņi.
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Īsi
 «Pilsētsaimniecība» ziņo, ka Pasta
ielas posmā no Sudrabu Edžus ielas
līdz Zirgu ielai ir slēgta divvirzienu satiksme, atjaunojot vienvirziena satiks
mi virzienā no Sudrabu Edžus ielas uz
Zirgu ielu. Zemgales prospektā un Akadēmijas ielā satiksme organizēta vienā
virzienā no dzelzceļa stacijas uz pilsētas
centru. Sabiedriskais transports kursē pa
Zemgales prospektu un Akadēmijas ielu.
Pagaidu sabiedriskā transporta pietura
atrodas pie dzelzceļa stacijas ēkas, un
atjaunota pietura Zemgales prospektā
aiz krustojuma ar Jāņa ielu. Satiksmei
atvērtajos posmos notiks lokāli būvdarbi,
kas tiks aprīkoti ar satiksmes organizācijas
tehniskajiem līdzekļiem. Autovadītāji
aicināti ievērot izvietotās ceļazīmes un
atļauto braukšanas ātrumu.
 Pasta ielā 41 darbu sācis mājražotāju un amatnieku produkcijas
un darinājumu veikals. Tajā tiek
piedāvātas ēdamlietas, kā arī dažādi
rokdarbi – apģērbi, adījumi, kosmētika, koka izstrādājumi, rotas. Ideja
par šāda veikala izveidi pieder Jelgavas
novada mājražotāju biedrībai «Pārtikas
amatnieki», tāpēc lielākā daļa preču ir
tieši Jelgavas novada ražojums. «Biedrībai ir vairāk nekā divi gadi, un šobrīd
apvienojam 23 biedrus. Mūsu mērķis bija
izveidot patstāvīgu tirdzniecības vietu, jo
gribējām, lai mūsu produkciju varētu iegādāties vienkopus un Jelgavā, jo pilsētā
ir lielāka iedzīvotāju plūsma,» tā biedrības
valdes priekšsēdētāja Antra Zeiliņa. Veikalā nopērkami produkti arī no tādām
vietām kā Ozolnieku, Bauskas, Tērvetes,
Kuldīgas novads un Jelgavas pilsēta. Šeit,
piemēram, var iegādāties Jelgavā ražotās
«Karameļu darbnīcas» karameles un SIA
«Viga-Re» garšvielas. Veikala darba laiks
ir darba dienās no pulksten 7.30 līdz
pulksten 20, sestdienās – no pulksten 9
līdz pulksten 17.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2014. gada 10. decembrī plkst. 18 organizē

ATVĒRTO DURVJU DIENU

2015./2016. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Skola piedāvā:
1. tikšanos ar skolas vadību –
• iepazīšanās ar izglītības programmu piedāvājumu,
• iepazīšanās ar interešu izglītības piedāvājumu,
• atbildes uz vecāku jautājumiem,
2. praktiskas nodarbības vecākiem un bērniem –
• robotikā, netradicionālajā matemātikā, mājturībā un sākumskolas mācību priekšmetos.
Sīkāka informācija pa tālr. 63045548.

13. decembrī plkst. 10

Jelgavā, Pasta ielā 47
(Biznesa Centra konferenču zālē),

ir iespēja apmeklēt lekciju
«Izturīgas un skaistas ziemcietes
katram dārzam, graudzāļu dažādība».
Lektori – stādaudzētavas «Puķu Lauki»
īpašnieki Sanita un Raivis Reinbergi.
Dalības maksa – € 7,
pieteikšanās pa tālr.26457514.
Plānotais lekcijas garums: 2 – 3 stundas.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Slimnīca «Ģintermuiža»»
aicina darbā Ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas

NODAĻAS VADĪTĀJU.

Ar amata prasībām un pienākumiem var
iepazīties mājas lapā www.gintermuiza.lv ,
sadaļā «Vakances».
Motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās
pieredzes aprakstu (CV)
lūdzam sūtīt līdz 10.12.2014.
pa e-pastu personals@gintermuiza.lv
ar norādi «Nodaļas vadītājs».
Tālrunis uzziņām: 63024864.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897,
e-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv

uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
2014./2015. m.g. mācībām
latviešu un krievu valodā.

Iespēja mācīties pamatskolā klātienē un vidusskolā
neklātienē, arī sestdienās un tālmācībā.
Stundu laikā ir iespēja atstāt bērnu pie auklītes.
Metālapstrādes uzņēmums
SIA «VMS Group» aicina darbā

metālapstrādes darbgaldu operatoru/-i.
Uzņēmumam ir iespēja nodrošināt dzīvošanu
kopmītnēs. Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39.
Interesentus lūdzam sūtīt
CV pa e-pastu jelgava@vms.lv.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 29456739.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris

«Nolikto atslēgu princips» draud
atstāt reģionu iedzīvotājus bez
iespējām saņemt kredītu bankā
 Ilze Knusle-Jankevica

arī uzsver, ka Jelgavā nav bijis buma, kad
īpašumus izpirktu ārzemnieki, lai iegūtu
termiņuzturēšanās atļaujas. Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde informē, ka
par šādas atļaujas saņemšanu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi
Jelgavā, šogad saņemti divi pieteikumi,
pērn – viens, 2012. gadā – divi. Iemesls
tam ir Imigrācijas likumā noteiktā summa, par kādu īpašums bija jāiegādājas,
lai varētu pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu – līdz šā gada
septembrim Jelgavā tie bija apmēram
142 000 eiro, tagad tie ir 250 000 eiro.
Pēc zemesgrāmatas datiem, šogad
Jelgavā reģistrēti 70 darījumi, kad nekustamo īpašumu iegādājies ārvalstnieks
vai ārvalstu uzņēmums. Vērienīgākais
darījums noticis jūnijā – ārzemnieks par
150 000 eiro iegādājies īpašumu Vecajā
ceļā.
Kredītu nepieejamība gan var iepludināt jaunas asinis īres sektorā un novest
pie cenu kāpuma īres dzīvokļiem – dzīvot
kaut kur jau tāpat vajadzēs, un, ja kredītu
mājokļa iegādei dabūt būs krietni grūtāk,
tad nāksies īrēt.

Koks ar diviem galiem – tā
varētu raksturot Maksātnespējas likumā ieviesto «nolikto
atslēgu» principu, kas paredz
hipotekārā kredīta ņēmējam,
nonākot finansiālās grūtībās,
pasludināt maksātnespēju
un atbrīvoties no saistībām,
atdodot bankai iegādāto
īpašumu.
Grozījumi Maksātnespējas likumā
paredzēja, ka šīs izmaiņas attieksies uz
darījumiem, kas noformēti pēc 2015.
gada 1. janvāra, bet, tā kā valdībā vēl
nav apstiprināti nepieciešamie grozījumi
Civilprocesa likumā, tad, visticamāk,
«nolikto atslēgu» principa piemērošana
uz dažiem mēnešiem aizkavēsies. Taču,
neraugoties uz to, bankas jau novembrī
paziņoja: līdz ar šī principa ieviešanu
pieaugs aizdevēju risks, un tāpēc kredītņēmējam būtiski palielināsies pirmā
iemaksa par īpašumu – pirmā iemaksa
līdzšinējo vidēji 10 procentu vietā šobrīd
jau sasniegusi ap 30 procentiem un pat
vēl vairāk, bet īpašuma iegādei reģionā
hipotēkārais kredīts varētu vispār netikt
izsniegts. «Saīsinātais maksātnespējas
termiņš un ieviestais «nolikto atslēgu»
princips būtiski maina riska sadali starp
aizdevēju un aizņēmēju, tāpēc pašreiz
kredītiem mājokļa iegādei pirmā iemaksa
jau ir sākot no 30 procentiem un vairāk.
Vēl lielāka nozīme nekā līdz šim būs
mājokļa atrašanās vietai. Tas nozīmē,
ka mājokļiem attālākos reģionos un mājokļiem, ko varētu būt grūtāk realizēt,
jārēķinās ar vēl lielāku pirmo iemaksu vai
pat atsevišķās vietās hipotekārais kredīts
arī varētu būt nepieejams,» situāciju
raksturo «Swedbank» Privātpersonu
finansēšanas lēmumu centra vadītājs
Ainars Balcers.

pa Rīgu, un tā braukāšana – tas ir laiks un
nauda. Beidzot saņēmāmies un nopirkām
dzīvokli Rīgā,» stāstu iesāk Dace. Ģimenei
piederēja dzīvoklis (63 kvadrātmetri)
Jelgavā, Mātera ielā, pretī Jelgavas Valsts
ģimnāzijai. Kad viņi aizgāja uz banku
un teica, ka gribētu iegādāties dzīvokli
Rīgā, bankas speciālisti vispirms ieteikuši
pārdot dzīvokli Jelgavā un tad kārtot
kredītu pašiem. «Uzskatu, ka mums savu
Jelgavas dzīvokli izdevās pārdot labi – par
24 000 eiro,» tā Dace, piebilstot, ka arī pircējs ņēmis kredītu bankā. Daces ģimene
bija noskatījusi 75 kvadrātmetrus plašu
dzīvokli galvaspilsētā par 47 000 eiro.
«Bankā mums teica, ka pirmā iemaksa
būs ap 10 000 eiro, bet beigās samaksājām 16 000 eiro, kas tika prognozēts kā
30 procenti –
sliktākais scenārijs. Tas bija maksimālais,
ne visiem pa spēkam
Tā kā izmaiņas maksātnespējas proce- ko bijām gatavi maksāt,» atklāj Dace,
sā stāsies spēkā nākamgad un kredītiem, piebilstot, ka uz viņu darījumu «nolikto
atslēgu» princips vēl
kas tiek noslēgti vēl
Fizisko personu
nedarbojas, tāpēc
šogad, netiek piemaksātnespēja Jelgavā
nav īsti skaidrs, kas
mērotas, cilvēki, kas
domājuši par sava Saskaņā ar Civilprocesa likumu fiziskās ir tie drošības apmājokļa iegādi, vēl personas maksātnespējas procesa lietu svērumi, uz kuriem
steidz bankā nokār- izskata tiesa pēc parādnieka deklarētās banka pamatojās,
tot kredītu. Veiksme dzīvesvietas. Jelgavas tiesā 2013. gadā tika paceļot iemaksu jau
šajā ziņā uzsmai- iesniegti 139 fizisko personu maksātnes- tagad. Sieviete gan
dīja jelgavniekam pējas pieteikumi, 2014. gadā – 90 fizisko stāsta, ka procesā
personu maksātnespējas pieteikumi.
viņiem radusies aizRolandam, kurš
Avots: Jelgavas tiesa ķeršanās ar ģimenes
nesen – oktobra
maksātspējas pierābeigās – iegādājās
dzīvokli Jelgavā par aptuveni 24 000 dīšanu, jo vīrs kādu laiku bijis bez darba.
eiro. «Uzskatu, ka man paveicās, jo man Iespējams, tas bankai šķitis tik liels risks,
bija vēl cits nekustamais īpašums, ko lai pieprasītu pirmo iemaksu 34 procentu
ieķīlāt. Līdz ar to man nebija jāmaksā apmērā.
pirmā iemaksa,» stāsta Rolands, atzīstot, ka sagādāt apmēram 15 procentus Ņemt patēriņa kredītu?
Pagaidām gan cilvēku aktivitāte un
pirmajai iemaksai viņam jau tagad būtu
problēmas. «Uzskatu, ka «nolikto atslē- interese par mājokļu kredītiem saglagu» principam ir gan plusi, gan mīnusi. bājas diezgan augsta, taču, kā norāda
Pluss ir tas, ka valsts ir padomājusi par «Swedbank» pārstāvis, vairumā gadīcilvēkiem, kas var nonākt finansiālās grū- jumu pirmās iemaksas apmērs, kuru
tībās. Dzīvē var gadīties visādi, var palikt mājsaimniecības ir gatavas nodrošināt
bez darba un līdzekļiem, un, ja tev atņem mājokļa iegādei, ir 10 – 20 procentu robedzīvokli, bet vēl jāmaksā bankai par žās. Ko darīt, ja, tāpat kā Daces ģimenei,
neko, tas nav normāli. Noliekot atslēgas, vajag 34 procentus?
Pastāv variants pirmās iemaksas
šīs saistības zudīs. Bet, no otras puses,
aug pirmā iemaksa dzīvokļa kredītam, nosegšanai ņemt vēl vienu kredītu,
bet cilvēkam, kurš tikko beidzis studēt piemēram, patēriņa kredītu, tomēr
un vēlas nostāties uz savām kājām, vai banku pārstāvji uzskata, ka tā nekļūs
ģimenei ar bērniem tādas naudas nav. par sistēmu – kredīts tomēr, jo īpaši
Arī dokumentu nokārtošanai vajag kādus patēriņa kredīts, kam ir augsti procenti,
ir maksātspējīgo privilēģija. Turklāt pa2000 eiro,» spriež viņš.
Bankas uzsver, ka katrs gadījums ir tēriņa kredītam ir griesti (tie atkarīgi no
individuāls. Par to pārliecinājās jelgav- bankas, bet vidēji 10 000 eiro), un līdz ar
niece Dace, kura gan pagājušajā nedēļā to var gadīties, ka ar to pirmajai iemaksai
pārvācās uz Rīgu. «Mēs visi pieci dzīvojam par mājokli tomēr nepietiek.

Grib tiesības izvēlēties

Valsts palīdzēs ģimenēm
ar bērniem

Lai atvieglotu situāciju ģimenēm ar
bērniem, valsts izstrādājusi galvojuma
programmu, kas paredz valsts galvojumu
kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai.
Latvijas attīstības finanšu institūcija «Altum» sniegs galvojumus komercbankām,
ar kurām būs noslēgts līgums. Šobrīd
programmas mērķauditorija ir persona
(vai ģimene), ar kuru kopā dzīvo un kuras
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs
bērns. Galvojuma apmērs ir atkarīgs no
bērnu skaita ģimenē: 10 procenti (bet
ne vairāk kā 10 000 eiro) – ja ģimenē ir
viens nepilngadīgs bērns; 15 procenti (bet
ne vairāk kā 15 000 eiro) – ja ģimenē ir
divi bērni; 20 procenti (bet ne vairāk kā
20 000 eiro) – ja ģimenē ir trīs un vairāk
bērnu.
Pēc tam, kad tika izsludināti grozījumi
Maksātnespējas likumā, «Swedbank»
un «SEB banka» paziņoja, ka šajā pro
grammā nepiedalīsies. Lai programma
ar blīkšķi neizgāztos, Ekonomikas ministrijai uzdots izstrādāt priekšlikumus,
kā šo programmu tomēr iedarbināt, un
ministrija sola ar priekšlikumiem klajā
nākt decembra sākumā. Cerības vieš arī
tas, ka gatavību iesaistīties galvojuma
programmā paudusi banka «Citadele».
«Praksē tas nozīmē, ka bankā «Citadele»
ģimenēm ar bērniem pirmā iemaksa hipotekārajam kredītam būs mazāka nekā
pārējiem, jo valsts būs kredīta galvotājs,»
norāda bankas Korporatīvo komunikāciju daļas vadītāja Ieva Prauliņa. Šobrīd
rit līguma izstrādes un saskaņošanas
process, un banka plašāk sabiedrību
informēt par šo iespēju sola pēc līguma
noslēgšanas.

Piesardzīgi pret ķīlām

«Nolikto atslēgu» princips paredz:
pārdodot mantu, kas kalpojusi kā nodrošinājums, tiks dzēstas ne vien atlikušās
parādnieka saistības, bet arī ar to saistītie
galvojumi. Šāda kārtība attieksies tikai
uz gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka
mājoklis.
Līdz šim bankās tika piedāvāta iespēja
ieķīlāt vairākus īpašumus, tostarp galvotāja īpašumu, un tādējādi samazināt
hipotekārā kredīta pirmo iemaksu. Tagad
bankas uz galvotājiem un ķīlām sākušas
skatīties piesardzīgāk, jo, ja bankai nebūs
tiesību realizēt šo ķīlu, tas samazinās
bankas iespēju atgūt kreditēšanā iegul-

Bankas norādījušas, ka vislabākais
risinājums būtu piedāvāt iedzīvotājiem
izvēli – izmantot ierasto hipotekāro kredītu vai ar iestrādātu «nolikto atslēgu»
principu. Tad kredītlīdzekļi nekustamā
īpašuma iegādei Latvijas iedzīvotājiem
arī turpmāk būtu pieejamāki. Šādu
iespēju atzinīgi vērtē arī paši kredītņēCietīs tirgus
mēji. Piemēram, Rolands norāda, ka pat
Lai gan pagaidām interese par mā- nepieļauj domu, ka varētu nemaksāt
jokļu iegādi vēl ir, bankas prognozē, kredītmaksājumu par dzīvokli, tāpēc
ka Maksātnespējas
neuzskata par nelikuma izmaiņu «Jelgavā 2014. gada septembrī dzīvokļu cenas pieciešamu līgumā
– vidējā
ietekmē mājokļu saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī
iekļaut «nolikto
dzīvokļu cena bija 345 eiro/m2. Septembris
kreditēšana būtiski Jelgavā bija pirmais mēnesis pēc ilgstošas atslēgu» principu,
samazināsies. «Ja cenu augšupejas, kad cenu svārstības ne- vēl jo vairāk tāM a k s ā t n e s p ē j a s tika konstatētas. Kopš 2014. gada sākuma pēc, ka tas būtiski
likuma redakcija cenas palielinājās par 10,3 procentiem, kas palielinātu pirmo
netiks pārskatīta, uzskatāms par augstu rādītāju.»
iemaksu.
tad nākamgad saIespējams, «nolikAvots: «Arco Real Estate»
gaidāms, ka mājokļu
to atslēgu» princips
kredītu apjomi varētu samazināties par būtu strādājis treknajos gados, kad cilvēki
40 – 50 procentiem,» prognozi izsaka pirka ļoti dārgus īpašumus un vēlāk no«Swedbank» speciālists A.Balcers. Arī nāca finansiālās grūtībās. Tādā gadījumā
«Nordea» bankas reģionālā klientu nolikt atslēgas un atdod īpašumu varētu
apkalpošanas centra «Jelgava» vadītājs būt risinājums, bet tagad īpašumu cenas
Armands Alksnis norāda, ka «Nordea» vairs nav tik augstas un arī dabūt hipotebankā 2013. gadā vidēji Jelgavā tika kāro kredītu nav tik viegli, lai pie pirmaveikti 2 – 4 darījumi mēnesī, turpretim jām grūtībām vienkārši noliktu atslēgas.
šogad kredītu pieteikumu skaits mēnesī Banka «Citadele» norāda, ka jau pirms
ir palielinājies aptuveni par pusi. Vēl vairākiem gadiem piedāvāja saviem
vairāk klientu aktivitāte pieauga novem- klientiem «nolikto atslēgu» principu, taču
bra sākumā, jo cilvēki vēlējās iegādāties arī tad pieprasījums pēc tā bija mazs, jo
mājokli un saņemt kredītu pēc vecajiem klienti izvēlējās standarta produktus, kur
noteikumiem, bet jau šobrīd aktivitāte ir pirmā iemaksa bija mazāka. Tāpēc tagad
samazinājusies, jo spēkā jau ir paaugsti- «Citadele» piedāvā savu risinājumu – ja
nātā pirmā iemaksa.
saskaņā ar likumu klients var izmantot
Kreditēšanas apjomu samazināšanās, «nolikto atslēgu» principu jeb dzēst
savukārt, nozīmē, ka apsīks arī nekus- kredītsaistības apmaiņā pret ieķīlāto
tamā īpašuma pirkšana un pārdošana. īpašumu, izejot maksātnespējas proce«Jo grūtāk būs dabūt kredītu, jo grūtāk su, tad «Citadele» piedāvā klientam šīs
klāsies tirgū, jo skaidras naudas darījumu tiesības daudz vienkāršākā veidā, proti,
īpatsvars nav liels,» norāda nekustamo bez nepieciešamības iziet maksātnespējas
īpašumu kompānijas «Latio» nekustamā procesu, bet nokārtojot šos jautājumus
īpašuma aģents Viktors Svirkovskis. Viņš divpusēji ar banku.
dītos līdzekļus. Arī šis apstāklis krietni
sarežģīs patērētāju iespējas, jo tādu gadījumu, kad jauns cilvēks vai ģimene ņem
kredītu sava mājokļa iegādei, bet vecāki
ir galvotāji un ieķīlā savu īpašumu, bija
diezgan daudz.

Vērienīgākie ārvalstnieku nekustamā īpašuma pirkumi
Jelgavā 2014. gadā
Summa
Īpašums
(eiro)		
150 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums Vecajā ceļā 1305 m2
116 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums Lāču ielā 0,3697 ha
75 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums Melleņu ielā 638 m2
55 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums 3. līnijā 1255 m2
33 000
Dzīvoklis Asteru ielā 54,5 m2
30 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums Bumbieru ceļā 0,114 ha
30 000
Zemes un ēkas nekustamais īpašums Lāču ielā 1121 m2
26 000
Dzīvoklis Akadēmijas ielā 74,8 m2
24 500
Dzīvoklis Asteru ielā 53,5 m2

Darījuma
datums
11.06.
03.11.
19.03.
08.10.
09.07.
24.02.
09.09.
18.06.
06.10.

Avots: Tiesu administrācija

Ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris

Bokseriem divas bronzas
un trauma

Starptautiskās boksa sacensībās «Rīga open
2014» bronzas godalgu ieguvuši divi
jelgavnieki – Mārtiņš Gavars no kluba
«Madara» (+91 kg)
un Viesturs Okmanis
no kluba «Juniors» (75 kg). Savukārt Raitis
Sinkevičs no «Madaras» pirmajā cīņā (līdz
91 kg), lai gan pārliecinoši bija vadībā, guva
traumu – viņam plīsa muskulis pie ribas
– un no sacensībām izstājās. Jāpiebilst, ka
turnīrā svara kategorijā līdz 56 kg startēja
arī jelgavnieks Ralfs Aušmanis, kurš gan
tagad pārstāv Rīgas klubu «Sidnejs 2000».
Viņš pirmajā cīņā zaudēja armēnim.

Pasaulē – 4. vieta

Jelgavnieks Andrejs Makuha pasaules
čempionātā svarbumbu celšanā Latvijas
izlases sastāvā izcīnījis 4. vietu pieaugušo
kategorijā. Latvijas Svarbumbu celšanas
asociācijas valdes priekšsēdētājs Vasilijs
Giņko informē, ka sacensībās piedalījās
gan juniori, gan pieaugušie, gan veterāni.
Kopumā pasaules čempionātā piedalījās
vairāk nekā 500 sportistu no 33 valstīm.
No Latvijas sacensībās piedalījās 19 sportisti. Vislabāk mūsējiem veicās veterānu
grupā, kur tika izcīnītas desmit medaļas, savukārt junioru grupā – septiņas.
Pieaugušo grupā startēja arī jelgavnieks
A.Makuha, kurš šoreiz palika 4. vietā.
Komandu kopvērtējumā Latvijas junioru
izlasei 2. vieta, veterāniem – trešā, pieaugušo grupā – 4. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Svētdien – Zaķu ziemas
olimpiāde

7. decembrī pulksten 11 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks tradicionālā
sporta diena ģimenēm «Heijā, heijā, pulkā
nāc» ar devīzi «Zaķu ziemas olimpiāde».
«Dalībnieki sacentīsies dažādās stafetēs,
piemēram, «Burkānu vākšana», braukšana
ar ragavām un vilcējautomašīnā, priekšmetu pārnešana,» tā organizatore Iraīda
Smirnova. Tāpat būs šķēršļu josla, ko katrs
varēs iziet individuāli. Pasākumā aicināti
piedalīties vecāki kopā ar bērniem, sākot
no vecuma, kad mazie jau prot skriet, līdz
2. klasei. Līdzi jāņem maiņas apavi un ērts
apģērbs sportošanai. Dalība pasākumā ir
bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās
nav nepieciešama. «Beigās bērnus gaidīs
salds pārsteigums,» sola organizatori.

Cīnās Somijā

Cīņas
kluba
«Milons»
sportisti
starptautiskā
turnīrā «Helsinki open» izcīnījuši septiņas
medaļas. Zelta medaļu izcīnīja Volodars
Smirnovs (9 – 10 gadi, 35 kg), Osmans
Dzaseževs (13 – 14 gadi, 46 kg), Juris Egle
(15 – 17 gadi, 69 kg) (attēlā sarkanā tērpā)
un Diāna Dzaseževa (15 – 17 gadi, 49 kg).
Sudraba medaļa – Vitālijam Maļinovskim
(11– 12 gadi, 29 kg) un Markam Apsītim
(11 – 12 gadi, 35 kg), bronza – Andrim Apsītim (9 – 10 gadi, 32 kg). Turnīrā piedalījās
341 cīkstonis no 13 valstīm. Jelgavu pārstāvēja desmit «Milona» cīkstoņi.

60 gados izaudzinātas
vairākas sportistu paaudzes
 Ligita Vaita

KONKURSS

JFA «Jelgava» izsludina konkursu, aicinot jelgavniekus uzrakstīt vārdus (dzejoli) FK«Jelgava»
himnai. Darbi jāiesniedz līdz 10. decembrim,
sūtot pa e-pastu fkjelgava.jaunatne@gmail.com
vai nogādājot FK «Jelgavas» telpās LLU Sporta
zālē Tērvetes ielā 91d.

Piedāvā darbu
SIA «KULK» – administratoram/-ei viesnīcas «Jelgava» recepcijā. Latviešu, krievu un angļu valodas
zināšanas. Slīdošais darba grafiks, nakts maiņas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Nepieciešama aprūpētāja slimam cilvēkam, tālrunis 28205133 vai 26029152 – Anastasija Kuļeša.

Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri. Tālrunis 28893830.
Kvalificēts mūrnieks-krāšņu podnieks meklē darbu. Tālrunis 29422824, 29674324.
Meklēju darbu – varu palīdzēt mājas darbos. Tālrunis 25398586.

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Labas
cenas. Ir transports. Asteru 7. T.29718434

60 darba gadu laikā Jelgavas
Bērnu un jauniešu sporta skola (BJSS) ir izaudzinājusi jau
vairākas sportistu paaudzes.
Izsakot pateicību ilggadējiem
Sporta skolas treneriem un
sveicot sezonas veiksmīgākos
sportistus, uz jubileju pulcējās
tās bijušie un esošie sporta treneri, audzēkņi un atbalstītāji.
Gatavojoties jubilejai, viens no
pašiem pirmajiem BJSS treneriem sporta entuziasts Aleksandrs Balss sastādījis bukletu
par Sporta skolas vēsturi.
Pirms 60 gadiem, 1954. gada 1. oktobrī,
pie Tautas izglītības nodaļas tika izveidota
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
tās pirmais direktors – Jānis Grīnvalds. Tolaik vairāk nekā 300 dažādu mācību iestāžu
audzēkņi iesaistījās vieglatlētikas, basketbola, futbola, ātrslidošanas, slēpošanas un
sporta vingrošanas nodaļās. «Gadiem ejot,
reorganizētas nodaļas, mainīti nosaukumi,
mainījušies Sporta skolas direktori, bet
mērķis palicis nemainīgs – izaudzināt fiziski spēcīgus un attīstītus jauniešus, mūsu
pilsētas un valsts patriotus,» norāda BJSS
direktors Guntis Malējs. Viņš uzsver treneru nozīmīgo darbu, kas īpaši svarīgs kļūst
kritiskos brīžos, kad jauniešiem sportā
neveicas, gribas mest visu pie malas. «Mēs
esam klāt, uzmundrinām, jūtam līdzi – kā
otrie mamma un tētis. Tieši noturēt jaunos
sportā un viņus nepārtraukti motivēt ir trenera lielākā māksla,» uzskata G.Malējs.
Pilsētas spēcīgās saknes sporta jomā
akcentē Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis. «Mums ir ap 40
sporta klubu un trīs sporta skolas, ar ko
mēs lepojamies. 2016. gadā gribam pilsētā
organizēt Latvijas olimpiādi, tāpēc novēlu
ražīgu un stabilu darbu arī turpmāk, lai
mums būtu spēcīgi sportisti ikvienā no
disciplīnām,» tā A.Rublis.
Savus bijušos trenerus sveikt ieradās arī
daudzi ikdienā ar sportu mazāk saistīti jelgavnieki. Arī Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza teic, ka Sporta skolu
nedaudz pazīst no iekšpuses, jo paguvusi
pati tur trenēties. «Taču arī tagad redzu, ka
izglītība un sports iet roku rokā, jo tieši tie
jaunieši, kas ir talantīgi sportā, ir spēcīgākie
arī mācībās, un otrādi,» uzsver Izglītības
pārvaldes vadītāja.
Svinīgajā pasākumā tika sveikti pēdējo
gadu labākie treneri un audzēkņi no katras Sporta skolas sekcijas – viņi saņēma
Pateicības rakstus gan no Jelgavas domes,
gan no Jelgavas Sporta servisa centra un
arī no BJSS.
Vēl jubilejas pasākumā prezentēts
kādreizējā BJSS trenera A.Balsa sastādīts
buklets par Sporta skolu un tās vēsturi, kas
izdots 500 eksemplāros. Jelgavas sporta entuziasts stāsta, ka darbs pie Sporta skolas
vēstures apkopošanas ildzis nedaudz vairāk kā pusgadu. «Sākumā gan bija plānota
kārtīga grāmata, informāciju jau biju ap-
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Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Pārdod
Māju, lēti mēbeles. T.26743846

BJSS 60 gadu
jubilejā skolas
direktors
Guntis Malējs
(no labās) par
darbu pateicās saviem
esošajiem un
bijušajiem
kolēģiem.
Viņu vidū – arī
basketbola
treneris Pēteris Lagzdiņš
(no kreisās).
Foto Krišjānis
Grantiņš
kopojis, taču nācās īsināt. Savākto atmiņu
stāstu un arhīva materiālu pietiktu vismaz
vēl vienai grāmatai,» nosaka A.Balss, kurš
BJSS kā vieglatlētikas treneris nostrādājis
30 gadu, turklāt strādājis tur kopš pirmās Sporta skolas darba dienas. Viņš
uzsver – nozīmīgākais, ka bukletā izdevies
koncentrēti apkopot informāciju par visām
Sporta skolas sekcijām un treneriem.
Sporta skola dibināta 1954. gada 1.
oktobrī. Sākotnēji to sauca par Jelgavas
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu,
no 1990. gada līdz 1995. gadam skolas
nosaukums bija Jelgavas Bērnu-jaunatnes

Jelgavas domes Pateicības
rakstu saņēma BJSS darbinieki:
· Harijs Zelčs,
· Alvils Eglītis,
· Ilze Liepiņa,
· Lelde Laure,
· Kims Usačevs.

fiziskās sagatavības klubs, bet no 1995.
gada 1. septembra mācību iestāde atgriezās pie agrākā nosaukuma un joprojām
ir Jelgavas pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skola.
Pašlaik BJSS īsteno profesionālās
ievirzes izglītības programmas deviņos
sporta veidos: airēšanā, basketbolā, BMX,
džudo, futbolā, mākslas vingrošanā,
smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un
vieglatlētikā.

Sporta servisa centra
apbalvojumu saņēma
BJSS darbinieki:
· Jānis Vītols,
· Viktors Krūmiņš,
· Maija Ukstiņa,
· Austris Cīrulis,
· Silvija Jermīļina,
· Rihards Barons,
· Boriss Usačevs.

Par jubilejas gada veiksmīgākajiem sportiskajiem rezultātiem
Sporta skola sveica audzēkņus:
· Sindiju Smirnovu, Janetu Rozentāli, Katrīnu Kārkli – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2013./2014. gada sezonā meiteņu U–15 grupā 1. vieta un čempionu tituls
(treneris – Harijs Zelčs),
· Rolandu Opaļevu, Maksimu Husko, Linardu Rezevski – Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas 2013./2014. gada sezonā zēnu U–15 grupā 2. vieta (treneris – Alvils Eglītis),
· Danielu Linardu Gersonu, Robertu Grīnbergu, Bruno Zeltiņu – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2013./2014. gada sezonā zēnu U–13 grupā 3. vieta (treneris – Jānis Vītols),
· Vanesu Buldinsku – Eiropas čempionātā 3. vieta G–15 grupā BMX riteņbraukšanā
(treneris – Uldis Balbeks),
· Marku Ozolinkeviču, Arkādiju Jefremovu, Kasparu Eihvaldu, Rahmadu Stromani,
Rinaldu Lasmani, Filipu Ozolinkeviču, Kārli Rušmani, Miku Galvanovski – Latvijas
čempioni smaiļošanā un kanoe airēšanā (trenere – Lelde Laure),
· Milēnu Rinkeviču – Latvijas čempione junioriem (U–16 grupā) džudo (treneris – Kims
Usačevs),
· Rinātu Šaihulovu – Latvijas čempions junioriem (U–18 grupā) džudo (treneris – Kims
Usačevs),
· Robertu Kabanovu – Eiropas junioru čempionātā sambo 3. vieta un pasaules junioru
čempionātā sambo 7. vieta (treneris – Kims Usačevs).

Pateicību no BJSS
saņēma darbinieki:
· Gundega
Vaščenko,
· Sergejs Vasjkovs,
· Linda Skuja,
· Sergejs Bobkovs,
· Santa Lorence,
· Valērijs Minalta,
· Agita Puriņa,

· Pēteris Lagzdiņš,
· Ingrīda Anzenava,
· Irina Novikova,
· Arvīds Silovs,
· Nataša Lipska,
· Baiba Damberga,
· Valentīna
Simutkina.

Sporta skolas vadības pateicību un
cieņas apliecinājumu ilggadējiem
skolas darbiniekiem saņēma:
· Rita Vilciņa,
· Ludmila Neimane,
· Dzintra Vanaga,
· Nikolajs Lipskis,
· Aleksandrs
Petrovs,
· Vladimirs
Kačanovs,
· Alberts Kulēvics,
· Vladimirs
Jermoškins,
· Ilze Holste,
· Guntis Tramdaks,
· Pēteris
Rumjancevs,
· Valdis Ilmers,

· Pēteris Lietavietis,
· Aleksandrs Balss,
· Ruta Kļaviņa,
· Krists Beinarovičs,
· Rūta Šauberga,
· Anda Zvīgule,
· Ārija Ratkus,
· Jadviga
Dekmeijere,
· Imants
Dekmeijers,
· Gaida Soste,
· Valda Dabare,
· Viktors Folkmanis,
· Ruta Šķiliņa.

Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
150 EUR/t. T.27029553.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Skaldītu malku. T.20500836
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Ozola briketes – 160 EUR/t ar piegādi.
T.29907466.

Dažādi
Asenizācijas pakalpojumi. T.26256237
Attīru no krūmiem un kokiem pļavas un
citas teritorijas. T.25994203
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla izteikšana eiro; maksātnespējas lietas. Raiņa 14,
T.29179847, www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Meistars veiks remonta darbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O. Vācietis)
Skumju brīdī, atvadoties no brāļa,
esam kopā ar kolēģi Ilzi Vilkārsi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
(J.Rūsiņš)
Skumjā brīdī esam kopā ar Tarasu Vaciku,
no tēva uz mūžu atvadoties, un izsakām
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
SIA «Latvijas Energoceltnieks» darba kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ANNA GOLUBA (1939. g.)
ANNA CELMIŅA (1934. g.)
ADĪLE KLŪGA (1936. g.).
Izvadīšana 04.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.
RAISA ZIKOVA (1926. g.)
TEODORS STRAUTNIEKS (1929. g.).
Izvadīšana 04.12. plkst.15 no Zanderu kapsētas
sēru nama uz Bērzu kapsētu.
JĀNIS VEDĻA (1942. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.

DZINTARS FELDMANIS (1941. g.)
AIGARS PILNIKS (1970. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.14 Jačūnu kapos.
VIKTORS RIŽAKOVS (1950. g.).
Izvadīšana 06.12. plkst.11 no Zanderu kapsētas
sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ALEKSEJS JERMOĻENKO (1928. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.11 Zanderu kapsētā.
LIDIJA PUŠKINA (1936. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1929.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.35 «Kopā tikai uz Ziemassvētkiem». Melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Zelta zoss». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
14.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Zili brīnumi!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1929.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Kino ziņas».
23.30 «Valdība». Seriāls. 15.sērija.
0.35 ««De facto»».*
1.15 «Aculiecinieks».*
1.30 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 525.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 10.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 526.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Vācija.
22.20 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
23.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 «Runā Rīga! 3».
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 101.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 123.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 47. un 48.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Purvāji». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 8.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 56.sērija.
10.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.25 «Māmiņu klubs».
12.00 «Gatavo 3».
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 58. un 59.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 59.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 17.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
0.05 «Transformeri». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2007.g.
2.50 «Nekā personīga».
3.35 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 9. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1930.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 «Sapņu ceļojums. Panama». Melodrāma.
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Melu laboratorija».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1930.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. ««Coca Cola»: slepenā formula».
Dokumentāla filma. (franču val. ar subtitriem).
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Kino ziņas».
23.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.30 «Viņa». ASV romantiska drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 526.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 11.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»* (krievu val., ar subt.).
12.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 11.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 527.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Besiktas Integral Forex Istanbul».
21.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
23.45 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.10 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 13.sērija.
1.15 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 123.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlestība ievaino». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 102.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 124.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 49. un 50.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Lota un lielās cerības». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 22.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.20 «Precamies!?!»
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 9.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 57.sērija.
10.25 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 17.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 59. un 60.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 60.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.05 «Rozenheimas detektīvi 4». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
3.00 «Medikopters 5». Seriāls. 56.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 10. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1931.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.05 «Latvija var!»*
12.25 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1931.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Eksperti dīvānā».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Kino ziņas».
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 ««Coca Cola»: slepenā formula». Dokumentāla filma.
(franču val. ar subtitriem).
1.15 «Valdība». Seriāls. 15.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

tv programma
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 527.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 528.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.30 «Kā darbojas Visums?» Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
21.20 «Lielais pārgājiens».
22.10 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
22.45 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 30.sērija.
0.35 TV PIRMIZRĀDE. «Armadillo». Dokumentāla filma.
1.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 124.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Lota un lielās cerības». Vācijas romantiska komēdija.
11.50 «Dalasa 2». ASV seriāls. 14.sērija.
12.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 103.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 125.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 51. un 52.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 37.sērija.
22.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Mīlestība ievaino». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
2.20 «Precamies!?! 2».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 10.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 58.sērija.
10.25 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 60. un 61.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 61.sērija.
21.00 JAUNUMS. ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
22.55 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 16.sērija.
23.55 «Virtuālā realitāte». ASV un Kanādas fantastikas filma.
1.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
2.35 «Medikopters 5». Seriāls. 57.sērija.
3.20 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 11. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1932.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.35 «Province».* (ar subt.).
13.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.45 «Zebra».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1932.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.20 «Daugavieši».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Latvijas Nacionālā filmu festivāla
«Lielais Kristaps 2014» noslēguma ceremonija».
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «Kino ziņas».
0.05 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 528.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 13.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 529.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
20.35 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 2.sērija. (franču val.).
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Piedzīvojums dabā».
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22.40 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.30 «Autosporta programma nr.1».
0.00 «Tavs auto».*
0.30 «Ziemassvētku tiesas prāva». ASV un Kanādas komēdija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 125.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Pie Velsas pakalniem». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.50 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 8.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 104.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 126.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 53. un 54.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Uzmanību, gatavību, remonts!» Latvijas raidījums. 2014.g.
22.15 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.20 «Paranormālā parādība 3». ASV šausmu filma. 2011.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Nemelo man!»
2.10 «Precamies!?! 2».
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 11.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 59.sērija.
10.25 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 61. un 62.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 62.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «Meklēšanā». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.15 «Kinomānija 6».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
2.50 «Medikopters 5». Seriāls. 58.sērija.
3.35 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 12. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 1.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.40 «Aculiecinieks».*
15.00 «Brīnumskapja skola».*
15.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Kino ziņas».
22.25 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
1.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.25 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 1.sērija.
3.10 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 529.sērija.
9.35 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 530.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Leikplesidas ASV.
17.00 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
17.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
18.30 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
19.05 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
21.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
21.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
22.15 «Eiropas kinovakari».
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Dienu putas». Francijas un Beļģijas drāma.
0.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». 1/4 finālspēle.
2.55 «Lielais pārgājiens».*
3.40 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
4.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 126.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».

7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Ko domā vīrieši». Vācijas komēdija. 2010.g.
11.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 105.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 127.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 55. un 56.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Sairuss». ASV komēdija. 2010.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 10.sērija.
2.15 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
2.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 12.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.15 «Medikopters 5». Seriāls. 60.sērija.
10.25 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 4.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 62. un 63.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
17.55 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 63.sērija.
21.20 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
23.30 TV PIRMIZRĀDE. «Septiņi psihopāti». Kriminālkomēdija.
1.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
2.35 «Medikopters 5». Seriāls. 59.sērija.
3.25 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 13. decembris
LTV1
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Semija piedzīvojumi». Animācijas filma. (ar subt.).
12.45 «Man ir tīri zobi!»*
12.50 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Animācijas seriāls.
13.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «Eksperti dīvānā».*
14.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.10 «Daugavieši».*
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kino diena. Kinodokumentālisti
Ivars un Maija Selecki».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Ielas garumā». «Nometņu iela».
19.05 TIEŠRAIDE. «Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas
ceremonijas ieskaņas raidījums».
20.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas
ceremonija».
22.25 «Nakts ziņas». 22.34 Sporta ziņas. 22.36 Laika ziņas.
22.40 «Latloto. Eurojackpot».
22.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.30 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
3.10 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts».*
4.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «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 «Sporta studija».
11.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Alpīnists Reinholds Mesners». Dokumentāla filma.
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2002».
16.15 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 2.sērija. (franču val.).
17.15 «Lielais pārgājiens».*
18.05 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
18.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
20.30 «Spots».*
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
22.00 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 36.sērija.
0.40 «Dienu putas». Francijas un Beļģijas drāma. 2013.g.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 127.sērija.
5.40 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 10.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 17.–19.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
12.30 «Galileo 2».
12.55 TV PIRMIZRĀDE. «Kā balta lapa». Francijas komēdija. 2010.g.
14.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Ideju kauss 2014».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
19.00 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris
21.35 «Mis Mārpla. To viņi dara ar spoguļiem». Detektīvfilma.
0.10 «Maikls Kleitons». ASV krimināldrāma. 2007.g.
2.20 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 13.sērija.
5.50 «Luī 2». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
6.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
7.05 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.25 «Monstru skola: jocīgie jaukteņi». ASV animācijas filma.
9.15 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
13.25 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
15.00 «Bezpalīdzīgā». ASV komēdija. 1995.g.
16.55 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.30 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
23.25 «Laipni lūgti Mūzportā». Romantiska komēdija. 2004.g.
1.35 «Bezpalīdzīgā». ASV komēdija. 1995.g.
3.15 «Medikopters 5». Seriāls. 60.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Luī 2». Komēdijseriāls. 5.sērija.

Svētdiena, 14. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
101.sērija (ar subt.).
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Itālija, mana mīla».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Lauras vēlmju saraksts». Austrijas drāma. 2005.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Gultas otrā pusē». Francijas komēdija. (ar subt.).
23.25 «Spēlmaņu nakts 2014».*
2.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*

9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.20 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2002».
12.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Spēle par 3.vietu.
15.20 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.35 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
16.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Finālspēle.
19.05 «Ziemassvētku tiesas prāva». ASV un Kanādas komēdija.
20.50 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.50 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 14.sērija.
23.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.50 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
1.20 «Alpīnists Reinholds Mesners». Dokumentāla filma.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.55 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
«Viena saule, viena zeme»».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.45 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 20.–22.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons «Eņģeļi pār Latviju»».
11.45 «Mis Mārpla. To viņi dara ar spoguļiem». Detektīvfilma.
14.05 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons «Eņģeļi pār Latviju»».
14.35 «Grūtā nākotnes izvēle». ASV drāma. 2009.g.

16.30 «Dzintara dziesmas 3».
17.30 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons «Eņģeļi pār Latviju»».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
19.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
19.55 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons «Eņģeļi pār Latviju»».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TIEŠRAIDE. ««Eņģeļi pār Latviju». Lielais labdarības koncerts».
23.25 «Dzīvības koks». ASV drāma. 2011.g.
2.00 «Grūtā nākotnes izvēle». ASV drāma. 2009.g.
3.25 «LNT brokastis».
4.10 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
4.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 1.sērija.
5.55 «Luī 2». Komēdijseriāls.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
13.40 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
14.10 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija.
16.05 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Transformeri. Pieveikto atriebība». Spraiga sižeta fantastikas filma.
23.00 «Borna ultimāts». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
1.10 «Orku kari». ASV piedzīvojumu filma. 2013.g.
3.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.45 «Medikopters 6». Seriāls. 1.sērija.
4.25 «Luī 2». Komēdijseriāls. 6.sērija.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
aicina apgūt tālākizglītības kursus:
Stundas

Sākums

Zirgkopības pamati

160

10.01.14.

Aitu pārraudzība vienā ganāmpulkā
Jauna
konkurētspējīga
produkta
izstrāde augļu un ogu pārstrādē
Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana
Integrētā augu aizsardzības sistēma
Mežaudžu kopšanas pamati (iegūstama
krūmgrieža operatora apliecība)
Augļkopības produkcijas ražošana
Grāmatvedība un nodokļi

32
24

23.01.15.
24.01.15.

20

30.01.15.

32
32

12.02.15.
17.02.15.

40
200

21.02.15.
02.2015.

60

17.01.15.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts «Eļļu nams»

Specializēts eļļu, smērvielu un filtru mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības
veikals, vieglo un kravas automašīnu
daļas. Iespējama piegāde.
Adrese: Meiju ceļš 4, Jelgava. Tālrunis 28932723.

Atvērts jauns atpūtas centrs «Dianda»

Atpūtas centrs «Dianda» ir vieta Jelgavā, kas vienuviet
apvieno bistro, boulingu, banketu un pasākumu rīkošanu.
Darba dienās mūsu bistro telpās var nobaudīt dienas piedāvājumu (3 eiro), kā arī veicam dienas piedāvājuma piegādi.
Laipni gaidīti Akadēmijas ielā 21, Jelgavā, LV-3001!
Darba laiks: pirmdien – ceturtdien no plkst.9 līdz 22,
piektdien no plkst.9 līdz 2, sestdien no plkst.10 līdz 2,
svētdien no plkst.10 līdz 21.
Tālrunis banketu pieteikšanai – 28652348;
tālrunis boulinga pieteikšanai – 27888591.

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem
Ķīmijā, Bioloģijā un Fizikā

Informācija un pieteikšanās:

 63005715; 26340144 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv

JELGAVAS BIGBENDS RAITA AŠMAŅA VADĪBĀ
ANCE KRAUZE
LĪVA DUMPE
IVO GRĪSNIŅŠ-GRĪSLIS

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA AICINA
UZ ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS
KONCERTU

"Ar mīlestību..."

adventes

12. DECEMBRĪ PLKST. 18:30
SKOLAS AKTU ZĀLĒ
PIEDALĀS: KORIS "SKALI"
KORIS "SKALIŅI"
UN ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI

ko n c e r t s

ZIEMASSVĒTKU DZIESMAS DŽEZA ARANŽĒJUMOS

Ieeja: bez maksas

7. DECEMBRĪ

• 10.12.2014. no plkst.18.30 līdz 20.30 – «Vesels un slaids
augums!»: tikšanās ar parapsiholoģi Ievu Maltu;
• 20.12.2014. no plkst.11 līdz 14 –
«Liktenis dotais un iespējas. Laimes potenciāls»:
tikšanās ar astroloģi Akvelīnu Līvmani.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28338300
vai e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.

plkst. 14:00
Jelgavas kultūras namā
Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs
Biļešu cenas: EUR 3.00, 4.00, 5.00
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sešpadsmit izsoles daļas ar sauso, vēja
gāzto un nevēlamo koku koksnes kopējo krāju 360 m³ Zemgales
virsmežniecības 3. centra apgaitā un Meiju ceļā 66, Jelgavā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no š.g. 1. līdz 9. decembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 11. decembra
plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks 2014. gada 11. decembrī plkst.10 JPPI
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14.
kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – 84 euro;
6.2. daļai Nr.2 – 18 euro;
6.3. daļai Nr.3 – 20 euro;
6.4. daļai Nr.4 – 83 euro;

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

SIA «JELGAVAS ŪDENS» paziņo par automašīnu pārdošanu izsolē:
1. Automašīna – RAF 3311 (EU2519; 1993. g.; benzīns; bez TA). Sākuma vērtība:
EUR 578,51 bez PVN.
2. Automašīna – ZIL 431812 (BZ9130; 1990. g.; benzīns; ar TA). Sākuma vērtība:
EUR 2892,56 bez PVN.
3. Automašīna – GAZ 5312 (BZ9131; 1989. g.; benzīns; ar TA). Sākuma vērtība:
EUR 1735,54 bez PVN.
Saņemt izsoles noteikumus un iepazīties ar automašīnu tehnisko stāvokli var,
piesakoties pa tālruni 29109731 vai 63007114.
Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī pulksten 10 SIA «JELGAVAS ŪDENS», Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2014. gada 9. decembra pulksten 15.

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
Kursu nosaukums

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 5. decembrī pulksten 14 – apbalvošanas ceremonija «Gada brīvprātīgais Jelgavā
2014» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 5. decembrī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss: Ž.Anuijs «Savienojumi». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(kultūras namā).
 6. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 6. decembrī pulksten 19 – baleta zvaigžņu Ziemassvētku koncerts. Piedāvā kompānija
«Worldstars». Piedalās Prāgas Nacionālā baleta, Beļģijas Karaliskā baleta un citu teātru
spilgtākie mūsdienu dejotāji. Programmā: Pas de deux no baletiem «Riekstkodis», «Diāna
un Akteons», «Gulbju ezers», «Ziedu festivāls Genzano», «Žizele». Koncerta mākslinieciskā
vadītāja O.Azizova. Biļešu cena – € 25 – 10 (kultūras namā).
 7. decembrī pulksten 14 – Jelgavas bigbenda adventes koncerts. Solisti: Ance Krauze,
Līva Dumpe, Ivo Grīsniņš-Grīslis. Koncertu vada Anete Ašmane. Mākslinieciskais vadītājs
Raitis Ašmanis. Programmā Ziemassvētku dziesmas džeza aranžējumā. Biļešu cena – €
5; 4; 3 (kultūras namā).
 7. decembrī pulksten 15 – «Jorspeis» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – pret ziedojumiem
baznīcas ieejas pakāpienu un celiņa izbūvei (Sv.Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).
 8. decembrī pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 10. decembrī pulksten 18 – konkursa «Mis un misters 2014» dalībnieku atlase.
Piedalīties aicināti jaunieši no 18 līdz 25 gadiem. Līdzi jāņem sporta tērps (sporta klubā
«Atlētika» «Pilsētas pasāžas» 4. stāvā).
 10. decembrī pulksten 19 – VEF teātra viesizrāde «Garā nakts 1934», kurā vienu
no galvenajām lomām – finanšu magnātu – spēlē Jelgavas uzņēmējs Ainārs Tamisārs.
Dokumentāls stāsts pēc Jukio Mišimas lugas «Mans draugs Hitlers» motīviem. Režisors
A.Krūmiņš. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 11. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Ar mīlestību». Piedalās
kori «Skali», «Skaliņi» un Valsts ģimnāzijas audzēkņi (Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera
ielā 44).
 13. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei» (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
 13. decembrī pulksten 16 – koncerts «Kokļu mūzikas ziemas festivāls 2014», kurā
kokles skanējums vīsies ar citu mūzikas instrumentu radītajām skaņu krāsām. Koncertā
piedalās koklētāju ansambļi «Pūt, vējiņi», «Cantata», «Rūta», «Zelta stīdziņas», kā arī
Latvīte Cirse (etnogrāfiskā kokle), Megija Bruce (koncertkokle), duets Kristīne Eltermane
(kokle) un Katrīna Auziņa (vijole), dziedātājs Juris Vizbulis un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).

Nākamtrešdien, 10. decembrī, pulksten 18 sporta klubā
«Atlētika» tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 4. stāvā
notiks konkursa «Mis un misters Jelgava 2014» dalībnieku
atlase. Konkursa organizatori
uz atlasi gaida 18 – 25 gadus
vecus, aktīvus, komunikablus,
punktuālus jauniešus, kuri
vēlas sevi pilnveidot.
Ilggadējā konkursa organizatore Anita
Baltrūna informē, ka konkursā aicināti
piedalīties Jelgavā dzīvojošie jaunieši
vecumā no 18 līdz 25 gadiem, neprecēti
un bez bērniem. Ļoti būtiski, lai jaunietis
būtu atvērts, komunikabls un punktuāls,
kā arī lai viņam ir vēlēšanās divu mēnešu

Noķer Ziemassvētku sajūtu kopā
ar Jelgavas bigbendu!
 Ritma Gaidamoviča

«Var jau būt, ka dažiem šķitīs:
ai, tās dziesmas jau tik daudz
dzirdētas. Taču tas ir tāpat kā
sajust piparkūku smaržu, aizdedzināt svecīti adventa vainagā – arī Ziemassvētku dziesmas
rada svētku sajūtu. Turklāt
Raitis Ašmanis kā vienmēr
pārsteidz ar jaunām skaistām
dziesmu aranžijām, kas piešķir
pavisam citu skanējumu,» saka
dziedātāja Ance Krauze. Viņa
kopā ar Jelgavas bigbendu,
solistiem Ivo Grīsniņu-Grīsli
un Līvu Dumpi 7. decembrī
pulksten 14 Jelgavas kultūras
namā ielūdz uz adventa laika
koncertu. Tajā skanēs Ziemassvētku dziesmas no latviešu
un pasaules repertuāra jaunos
džeza aranžējumos.
Jau tradicionāli, tuvojoties gada nogalei,
koncertu jelgavniekiem sarūpējis uzticīgais
Jelgavas bigbends, kurš šoreiz pieaicinājis
ilggadējo sadarbības partneri A.Krauzi
un pirmo reizi divus jaunus solistus –
I.Grīsniņu-Grīsli un jelgavnieci L.Dumpi.
«Šis koncerts kā vienmēr īpašs ar to, ka
nebūs standarts, bet gan būs mūsu stilā,»

Ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris

«Dari no sirds un nevienam
nejūties parādā»
 Ritma Gaidamoviča

«Manuprāt, katram vidusskolēnam ir jābūt brīvprātīgajam
kādā nevalstiskā organizācijā.
Tas ir lielisks veids, kā pārbaudīt sevi, ko es vispār varu. Un
nav ko čīkstēt: ai, man jau
neviens par to nemaksā. Ticiet
man, tas dzīvē atmaksāsies un
vairākkārtīgi. Kur vēl tev par
velti dod zināšanas un prasmes?!» pārliecināta invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba
«Cerība» vadītāja Ruta Kļaviņa.
Viņa ir viena no trim cilvēkiem,
kuri piektdien, 5. decembrī,
pulksten 14 saņems pašvaldības balvu «Gada brīvprātīgais
Jelgavā 2014». Par šī gada
brīvprātīgo atzīta arī Jelgavas
4. sākumskolas skolotāja palīdze Dana Didžus un Jelgavas
Nedzirdīgo biedrības biedrs
Kristaps Legzdiņš.

Sabiedrības integrācijas pārvaldē jau
ceturto reizi tiks pasniegta pašvaldības
balva «Gada brīvprātīgais Jelgavā», suminot tos cilvēkus, kuri nežēlo brīvo laiku,
lai palīdzētu līdzcilvēkiem un iedvesmotu
citus. Šogad konkursam tika pieteikts 21
cilvēks un vērtēšanas komisija lēma, ka
balvu saņems trīs.
Kristaps ir nedzirdīgs aktīvs jaunietis, bez
kura Jelgavas Nedzirdīgo biedrībā dzīve jau
neesot iedomājama. Kristaps studē Latvijas
Universitātē datorzinātnes, bet brīvajā
garumā piedalīties dažādās aktivitātēs, laikā savējiem – Nedzirdīgo biedrības biedkurās varēs pilnveidot sevi.
A.Baltrūna norāda, ka uz atlasi sporta klubā «Atlētika» dalībniekiem līdzi
jāņem sporta tērps.
«Šis ir konkursa piecpadsmitais gads,
kas sola vairākas pārmaiņas, taču visas
negribam atklāt. Varam vien pateikt,
ka tam būs jauns formāts, kā arī dalībniekiem būs vairāki jauni izaicinājumi.
Piemēram, finālisti tiksies draudzības
basketbola spēlē ar basketbola kluba «Jelgava» komandu,» stāsta A.Baltrūna.
Plānots, ka finālam tiks izraudzīti
desmit dalībnieki – pieci puiši un piecas
meitenes. Jau no 15. decembra jauniešiem «Atlētikā» sāksies treniņi, būs
pasākumi, interesantas nodarbības un Dana Didžus
fotosesijas.
Šogad konkurss tiek organizēts sadar- riem – māca datorprasmes, palīdz tikt galā
bībā ar modes namu «Tēma».
ar dažādām datoru ķibelēm un, tā kā ir
apguvis web dizainu, labprāt veido dažādus
informatīvus materiālus, plakātus, apsveikumus. Tieši viņš šovasar pierunājis savus
nedzirdīgos draugus piedalīties Jelgavas
Piena paku laivu regatē. «Gribēju parādīt,
saka Jelgavas bigbenda vadītājs R.Ašmanis. ka arī nedzirdīgie var uzbūvēt laivu un
Pēc ilgāka laika bigbends turpina sadarbību piedalīties. Rezultāts lielisks – mūsu laiva
ar dziedātāju A.Krauzi, bet pirmo reizi «Cilvēks uz rokas» saņēma simpātiju balvu.
uzsācis draudzību ar I.Grīsniņu-Grīsli un Es lepojos ar saviem biedriem, kuri nenojauno dziedātāju jelgavnieci L.Dumpi. «Es bijās un piekrita,» raksta Kristaps. Jautāts,
ļoti ceru, ka pēc dažiem gadiem Līva kļūs kāpēc iesaistās brīvprātīgā darbā, Kristaps
par stabilu džeza dziedātāju, tāpat kā šobrīd atzīst: «Līdz šim Nedzirdīgo biedrība bijusi
Ieva Kerēvica,» saka R.Ašmanis. Koncertu diezgan neaktīva, taču es gribu, lai arī nevadīs R.Ašmaņa meita Anete.
dzirdīgie jaunieši aktīvi piedalās dažādos
A.Krauze atzīst, ka šī ir patīkama pasākumos, integrējoties dzirdīgo sabiedrīatkalsatikšanās uz skatuves, turklāt ar bā. Tāpēc šobrīd rīkoju dažādus tematiskos
Jelgavas bigbendu, kas stāvējis klāt pie pasākumus, piemēram, nedzirdīgo filmu
viņas daiļrades šūpuļa. Proti, Jelgavas festivālu, pidžamu ballīti. Tāpat palīdzu
bigbends un R.Ašmanis piedalījās pirma- biedrībai rīkot sporta pasākumus – boujā A.Krauzes soloprogrammā, ko viņai lingu, basketbolu, minifutbolu –, kuros
sacerēja Raimonds Pauls. «Protams, ka arī aktīvi iesaistos. Lai jaunieši priecājas!
klausītājiem ir savas asociācijas par manu Esmu aktīvs, man patīk palīdzēt citiem, un
repertuāru, kas uzliek savu zīmogu. Taču es negribu sēdēt mājās. Brīvprātīgā darbs
mani priecē tas, ka šajā adventes koncertā ir mana iespēja izpausties.»
ir pavisam citādāka programma, kas likusi
arī man atrast laiku starp trim meitām, Gandarījums, ka dots
gada nogales pasākumiem un ikdienas soli grūdiens citu dzīvei
mācīties ko jaunu,» tā A.Krauze, atzīstot,
R.Kļaviņa jau 21 gadu pašaizliedzīgi vada
ka jau mēģinājumos, dzirdot skaistās «Cerību». «Tā ir mana pašizglītība. Darbojoaranžijas un dziedot, ir noķērusi svētku ties «Cerībā», es paplašinu savu redzesloku,
sajūtu. «Domāju, ka arī skatītājs gūs tieši uzdrīkstos nepārtraukti pamēģināt ko
to pašu, ko es. Man šī programma radījusi jaunu. Turklāt daru to brīvprātīgi. Ziniet,
patīkamu pēcgaršu, tādu mieru un labsajū- kas brīvprātīgā darbā ir labs – neviens tevi
tu,» tā A.Krauze, aicinot skatītājus noķert neierobežo. Tev nav kā skolā prasības,
svētku sajūtu kopā ar Jelgavas bigbendu nav jāiesniedz neskaitāmas atskaites par
un solistiem.
savu darbu. Tu dari no sirds un nevienam
Biļetes cena – 3, 4 un 5 eiro.
nejūties parādā. Manā klubiņā ir bijuši un

Gaida jauniešus uz «Mis un misters
Jelgava 2014» atlasi
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

Ruta Kļaviņa
ir diezgan daudz jauniešu. Daži strādā, daži
mācās, citi izstudējuši, citi brauc pasaulē un
pārstāv Latviju. Ik pa laikam iedomājos, kur
diez viens otrs no viņiem būtu, ja nebūtu
nākuši pie manis «Cerībā»? Man ir liels
gandarījums, ka ar savu klāt būšanu, pleca
sajūtu es esmu devusi kādam grūdienu
dzīvei. Esmu palīdzējusi iziet no mājām,»
tā R.Kļaviņa.
Dana jau četrus gadus strādā 4. sākumskolā, palīdzot romu bērniem mācībās,
romu ģimenēm apjaust, ka izglītība ir
svarīga. Tieši pateicoties viņas aktivitātei,
4. sākumskolā ir krietni pieaudzis romu
bērnu skaits. Šobrīd skolā mācās jau 34
romu tautības bērni. «Man jau kolēģi smejas: piebrauc Dana pie skolas, izlec septiņi
čigānēni, paņem no bagāžnieka somas un
cilpo uz skolu. Es gribu, lai manas tautības
bērni ir izglītoti, vēlāk dabū darbu. Tāpēc

arī pa ceļam uz skolu savācu visus tuvāk
dzīvojošos. Man to neviens nav lūdzis,
neviens man nemaksā par degvielu, vienkārši esmu to uzņēmusies, jo zinu, ka tā
viņi nekavēs skolu,» saka Dana, atzīstot,
ka varētu jau skolā tikai nostrādāt attiecīgās stundas, pacelt cepuri un prom, taču
viņa tā nespējot. «Šie romu bērni ir mani
rūpju bērni arī ārpus stundām. Tāpēc savā
brīvajā laikā palīdzu viņiem sagatavoties
kontroldarbiem, jo zinu, ka mājās to neviens
nedarīs. Iedomājieties, kad sāka runāt par
multikulturālo klasi 4. sākumskolā, aktuāls
bija jautājums, kur ņemsim romu bērnus,
kas grib mācīties. Četru gadu laikā viņu
skaits ir audzis līdz 34,» tā Dana.

«Ja es to varu izdarīt,
kāpēc nedarīt?»

Visi trīs brīvprātīgie atzīst, ka lielākā
balva ir nevis kāds atzinības raksts vai
diploms par darbu, bet ikdienas vienkāršie
notikumi. «Man arī tas ir liels gandarījums, ja mans «cerībnieks» dienas beigās
aizskaitīs līdz pieci. Sapratīs, ko nozīmē
piecreiz piespēlēt to bumbu pret sienu.
Kad redzi, ka viņš attīstās, ka viņam ir
vēlēšanās darboties. Nereti ir gadījies, ka
aizbraucam uz sacensībām, bet sportists
nobīstas un man saka: nē, es nevarēšu,
man nesanāks. Tu ar viņu runā, iedrošini,
un ziniet, kāda laime ir brīdī, kad viņš tev
pasaka tikai vārdiņu «izdevās»? To nevar
aprakstīt,» atzīst R.Kļaviņa. Kristaps raksta, ka nekad neatsaka palīdzību, jo katrs
jauns darbiņš sniedz jaunu pieredzi. «Ja
es to varu izdarīt, kāpēc nedarīt? Jo vairāk
mēs palīdzēsim līdzcilvēkiem, jo labāk
jutīsimies paši,» raksta Kristaps, atzīstot,

Pateicības rakstu saņems:

Natālija Sirotkina, Liene Ineta Kalniņa, Artūrs Kurbatovs, Gita Šķiliņa, Dmitrijs Devjatnikovs, Zīna Svjatkovska, Sanita Salmiņa,
Tamāra Tkačenko, Tamāra Indriksone, Anita Bernāne, Solvita Romanova, Edmunds
Misevičs, Brigita Priedeslaipa, Lilita Ozola,
Pārsla Miķelsone, Ināra Putnāne, Diāna
Āriņa, Ieva Cīrule. 

ka labprāt par brīvprātīgo strādātu ne tikai
Nedzirdīgo biedrībā, bet gribētu pamēģināt
arī darboties kādā organizācijā, kur ir tikai
dzirdīgi cilvēki, lai redzētu, kā tādā variantā
veidojas sadarbība.

Brīvprātīgajam jābūt pacietīgam,
iejūtīgam, jāspēj iedvesmot

«Lai gan esmu emocionāls cilvēks, mēs
romu ģimenē ļoti reti apskaujamies. Savu
mīlestību izrādām citādāk. Bet to, cik
nozīmīga ir apskaušanās, man ir iemācījuši bērni skolā. Tas attiecas ne tikai uz
romu bērniem, bet arī pārējiem. Tas ir
tik jauki, kad viņi tā man izrāda savu
mīlestību – vienkārši samīļo, uzsmaida.
Un ziniet, ir tāds prieks, ka arī latviešu
bērnu vecāki pienāk, uzslavē, priecājas,
ka viņu bērni var mācīties kopā ar romu
bērniem. Tad ir laime pilnīga,» atzīst
Dana, piebilstot, ka gandarījums noteikti
ir arī brīdī, kad redz romu bērnu izaugsmi.
Viņa ir pārliecināta, ka šie bērni, kuri jau
mācās, ir motivēti un dzīvē tālu tiks. Lai
darbotos par brīvprātīgo, nepieciešama liela
pacietība, jābūt iejūtīgam, komunikablam,
draudzīgam, cilvēkam, kas spēj iedvesmot,
ar labu humora izjūtu un noteikti arī jāiet
līdzi laikam. «Īstenībā nereti es mazajām
romu meitenēm esmu kā paraugs. Viņas
nāk, prasa dažādus padomus par ģērbšanos,
meiteņu lietām. Tas ir jauki,» tā Dana.
R.Kļaviņa ir pārliecināta, ka brīvprātīgā
darbā lietderīgi iesaistīties visiem vidusskolēniem, lai saprastu, ko dzīvē vēlas. «Tik
bieži dzirdēts, ka jaunietis 11. un 12. klasē
vēl nezina, ko nākotnē vēlas darīt. Lūdzu,
iesaisties brīvprātīgā darbā un sapratīsi! Ja
sapņo kļūt par ārstu, ej kā brīvprātīgais trīs
mēnešus pastrādā par sanitāru, sapratīsi,
vai tas tevi vispār saista. Domā mācīties
sociālajā jomā – nu, atnāc reizi nedēļā uz
«Cerību» vai dienas centru «Integra» vai
«Atbalsts», paskaties, kā tas ir,» pārliecināta
R.Kļaviņa.
Kristaps
Legzdiņš

