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Apspriešanā liela interese
par plānoto tiltu

Ziemeļu šķērsojuma pirmajā sabiedriskajā apspriešanā klātesošie tika iepazīstināti ar trīs tilta
skicēm, no kurām šobrīd par vispiemērotāko atzīts loku tilts ar
diviem trokšņus slāpējošiem koridoriem, kas lieliski papildinātu
pilsētas ainavu. Tiesa, sanāksmē
jelgavnieki vairāk interesējās par
to, kā tilta būvniecība vispār ietekmēs Pilssalu un pilsētu, nevis
apsprieda tilta skices.
Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

Kā saglabāt Pilssalas
dabas liegumu, kāds ir
plānotā tilta ekonomiskais pamatojums, kā tas
iekļausies kopējā pilsētas
attīstības koncepcijā un
kā ietekmēs jelgavnieku
dzīvi – šie bija galvenie
jautājumi, par kuriem
diskutēts tilta pār Lielupi
un Driksu jeb Ziemeļu
šķērsojuma pirmajā sabiedriskajā apspriešanā, kas otrdienas vakarā
notika Jelgavas domes
telpās. Priekšlikumus par
plānoto tilta būvniecību
vēl var iesniegt līdz 7.
decembrim.
Uz sabiedrisko apspriešanu bija
ieradušies ap 80 cilvēku: gan jomas
profesionāļi arhitekti un plānotāji,
gan iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā,
ko skars tilta un pievedceļu izbūve,
gan dabas vērtību aizstāvji, gan jelgavnieki, kuriem rūp savas pilsētas
nākotne. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš norādīja, ka
tik liela iedzīvotāju aktivitāte sen
nav bijusi nevienā sabiedriskajā
apspriešanā, kas liek domāt, ka
iedzīvotājiem tiešām rūp savas
pilsētas attīstība. Viņš paskaidroja,
ka tilta būvniecība jāskata kopā ar
Loka maģistrāles rekonstrukcijas
un Atmodas ielas posma izbūves
projektu (tiem šobrīd tiek izstrā-

dāta tehniskā dokumentācija),
kā arī bijušā lidlauka teritorijas
attīstību nākotnē, jo pilsēta investorus var piesaistīt tikai tad, ja
tai ir infrastruktūra, ko piedāvāt.
Savukārt investors nozīmē jaunas
darbavietas, iedzīvotāju skaita
palielināšanos pilsētā un kopējo
attīstību. Pilsētas mērs norādīja, ka
tilta būvniecībā plānots piesaistīt
ES līdzekļus, kas paredzēti tranzīta
ielām un tiltiem, bet šī programma
būs aktuāla tikai šajā plānošanas
periodā – līdz 2020. gadam. «Vēl
viens tilts Jelgavai nozīmē ne tikai
attīstību, bet arī drošību, jo mēs
zinām, kā ir tad, kad pilsētā tiek
apturēta satiksme. Pirms dažiem
gadiem, kad rekonstruēta Lielā
iela, tika atrasts lādiņš, un bija
jāslēdz satiksme pār Lielupes
un Driksas tiltu. Tobrīd arī uz
apvedceļa bija noticis negadījums.
Un, ņemot vērā ES finansējuma
programmas, šī mums ir pēdējā
iespēja tiltu uzbūvēt, jo diez vai
pilsētai tuvākajā nākotnē būs tādi
līdzekļi, lai to izdarītu tikai par
saviem resursiem,» tā A.Rāviņš.
Jāpiebilst, ka kādreizējais lidlauks
šobrīd Jelgavā ir vienīgā nākotnē
attīstāmā industriālā teritorija,
kas pieder pašvaldībai, un tās
kopējā platība ir 350 hektāri. Tā ir
teritorija, kuras attīstība lielā mērā
pakārtota Ziemeļu šķērsojuma
izbūvei.
Apspriešanas sanāksmē izskanēja gan jautājumi, gan ierosinājumi,
tomēr kategoriski iebildumi pret

tilta būvniecību netika pausti.
Izskanēja priekšlikumi mainīt tilta
atrašanās vietu – būvēt to tuvāk
pilij, tādējādi samazinot iespēju
riskam pakļaut Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju Pilssalā jeb «Natura 2000» teritoriju,
vai, tieši otrādi, būvēt tiltu pie
Jelgavas novada Valgundes pagasta
Vītoliņiem. Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
paskaidroja, ka tad tilts nerisinātu
tam izvirzītos uzdevumus – attīstīt lidlauka teritoriju un atslogot
transporta kustību caur pilsētas
centru. Tika piedāvāts izvērtēt
arī alternatīvu par tuneļa būvi
zem upēm, kā arī spriests par
tilta tehniskajiem parametriem,
piemēram, augstumu un platumu.
Uz to, ka būtisks ir tilta augstums,
norādīja Jelgavas Jahtklubs, konkretizējot, ka burāšanai optimālais
tilta augstums būtu 14 metri.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
skaidroja, ka šobrīd tiek strādāts
pie tehniskajiem noteikumiem, kā
nodrošināt baržu kuģniecību no
«Būvdetaļas» līdz Rīgas ostai, jo
nākotnē ir plānots attīstīt kravu
pārvadājumus pa Lielupi, kas īpaši
svarīgi ir Zemgales graudkopjiem.
Gatavojot šo projektu, tiks veikta
upju kuģniecības iespēju izpēte, kas
būs attiecināma arī uz burāšanu.
Tāpat izskanēja jautājumi, kā
tilts ietekmēs Loka maģistrāles un
Kalnciema ceļa rajonā dzīvojošos
– gan viņu pārvietošanās iespējas,

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

Jelgavas iedzīvotāju, ēku
un ielu vēstures stāsts
sācies 1265. gadā,
kad Jelgavas pils veidojās
kā Livonijas administratīvais
un saimnieciskās dzīves centrs
Zemgalē un blakus pilij radās
neliela priekšpilsēta ar dažādām saimniecības ēkām, noliktavām un amatnieku darbnīcām.
Driksas kreisajā krastā izveidojās
tirgotāju un amatnieku apmetne.
Jelgavai vārdu deva zemgaļi, bet svešzemnieki savos rakstos to
dēvēja par «Mytow». Šī vārda izcelsme arī saistīta ar zemgaļiem
– domājams, ka tas cēlies no vārda «mīt», un tas varētu liecināt
par senas tirgus vietas atrašanos Lielupes malā, pirms krustneši
izlēma tur celt pili. No pilsētas rašanās sākuma tajā uz dzīvi apmetās dažādu tautību pārstāvji, un 14. – 15. gadsimtā vidējais
iedzīvotāju skaits bija aptuveni 1000. Viņu dzīvi pilsētā nodrošināja tirdzniecības ceļš no Rīgas uz Lietuvu. Pirmās ēkas tika celtas
starp diviem ceļiem, un tur vēlāk izveidojās vēsturiskais Jelgavas
Tirgus laukums.
Hercogs Gothards 1573. gadā Jelgavai piešķīra pilsētas tiesības
un ģerboni, 1578. gadā tā kļuva par hercoga rezidenci, bet no
1616. gada Jelgava bija arī visas hercogistes galvaspilsēta. Pilsētai
bija visas pārvaldes struktūras – birģermeistars, rāte, sekretārs un
fogts. 16. un 17. gadsimtā Jelgava pieredzēja strauju izaugsmi,
17. gadsimta vidū tajā bija aptuveni 3000 pastāvīgo iedzīvotāju,
kuru skaits karu vai epidēmiju laikā bija mainīgs. 1648. gadā,
nostiprinot Jelgavu, uzcēla pilsētas vārtus – Annas, Dobeles,
Ezera un Mazos vārtus –, savukārt pirmajā Jelgavas pilsētas plānā
(1652) iezīmētas 20 ielas un 3 kilometrus garš kanāls no Svētes
līdz Driksai, kas pilsētā nodrošināja dzeramo ūdeni. Kad 1795.
gadā Krievijas impērijas varas iestādes veica savas jaunpievienotās guberņas galvaspilsētas iedzīvotāju skaitīšanu, tās saskaitīja
10 048 pilsētniekus. Protams, jāņem vērā iedzīvotāju skaitīšanas
īpatnība – uzskaitīti tika tikai tie, kas piederēja tā sauktajai namnieku kārtai, proti, tie, kuriem bija nekustamais īpašums vai cita
ievērojama manta. Pilsētā, kā mēs tagad teiktu, bez deklarētas
dzīvesvietas dzīvoja vairāki tūkstoši kalpu ar savām ģimenēm,
pastāvīgi uzturējās ieceļojušie tirgotāji un amatnieki, izbēgušie
dzimtzemnieki un citi.
Dzimtbūšanas atcelšana, industrializācija Kurzemes guberņā
īpaši 19. gadsimta vidū strauji palielināja iedzīvotāju skaitu Jelgavā.
Ja 1823. gadā bija 10 130 iedzīvotāji, 1836. gadā – 19 500, tad
1897. gadā – jau 35 011 cilvēki. Jelgava 19. gadsimta beigās bija
trešā lielākā pilsēta Latvijas teritorijā.
19. gadsimta vidū Jelgavā bija 109 mūra nami un 752 koka
ēkas, bet jau pēc dažiem gadu desmitiem – 1910. gadā – Jelgavā
bija 2000 dzīvojamo namu un 59 ielas, pilsētā dzīvoja 45 000
cilvēki. Latvijas valsts (1918 – 1940) laikā vidējais iedzīvotāju skaits
svārstījās ap 30 000.
Jelgava 1944. gada vasarā karadarbības rezultātā zaudēja
aptuveni 95 procentus vēsturiskās apbūves, un pirmajā pēckara
gadā pilsētā bija tikai 15 800 iedzīvotāji, bet to skaits strauji auga
20. gadsimta 60. – 70. gados, kad Jelgava kļuva par nozīmīgu
Latvijas PSR rūpniecības centru. Migrācijas rezultātā iedzīvotāju
skaits 80. gados palielinājās līdz 70 000, maksimumu sasniedzot
1989. gadā – 74 105 cilvēki. Pilsētā mainījās vēsturiskais ielu
tīkls, un Jelgavai raksturīgo apbūvi nomainīja padomju tipveida
industriālā un dzīvojamo ēku arhitektūra. Mūsdienās Jelgava ir
ceturtā lielākā pilsēta Latvijā, un 2015. gada 1. jūlijā šeit dzīvoja
61 795 iedzīvotāji.

gan viņu privāto īpašumu un tā
vērtību. «Es dzīvoju Kadiķu ceļā,
kas ir Kalnciema ceļa rajonā, un
man interesē, kādi būs mani un
citu šī rajona iedzīvotāju konkrētie
ieguvumi no tilta, jā, to izmantos
visi – tas uzlabos pārvietošanās iespējas Jelgavā. Protams, vienlaikus
jādomā, kā saglabāt Pilssalu,» tā
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
arhitekts Vents Grietēns.
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka šī
sabiedriskā apspriešana ir tikai pats
sākums un tās galvenais mērķis ir
atrast kompromisu – kā uzbūvēt  Egija Grošteine
pilsētas attīstībai tik nepieciešamo
tiltu, lai maksimāli samazinātu
Pirmajā adventē Hercoga Jēkaba laukumā svinīgi
ietekmi uz dabas lieguma teritoriju.
iedegta Jelgavas galvenā svētku egle, tā uzsākot
Viņa paskaidroja, ka visi saņemZiemassvētku gaidīšanas laiku. Lai to radītu vēl
tie iedzīvotāju un organizāciju
priecīgāku, pašvaldība jau tradicionāli ir sagādājupriekšlikumi tiks iekļauti ietekmes
si dāvanu mazajiem pilsētniekiem – Ziemassvētku
uz vidi ziņojumā, ko vērtēs Vides
teātra izrādes. Turpinājums 3.lpp.
pārraudzības valsts birojs (VPVB)
un ES institūcijas – tieši tās pieņems
lēmumu, vai šajā vietā drīkst vai
nedrīkst būvēt tiltu, un, ja drīkst,
tad kādi tehniskie risinājumi būtu
izmantojami. G.Osīte lēš, ka process
līdz lēmuma saņemšanai varētu ilgt
apmēram gadu.
Jāatgādina, ka priekšlikumus līdz
7. decembrim var iesniegt VPVB
(Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
tālrunis 67321173) vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
131. kabinetā (tālrunis 63005522, epasts dome@dome.jelgava.lv). Līdz
apspriešanai bija saņemti desmit
Foto: Raitis Supe
priekšlikumi.

Iededz egli un bērniem
dāvina teātra izrādi

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Mums ir trešā dārgākā
izglītības sistēma Eiropā
 Jānis Kovaļevskis

«Ja savu pārticības līmeni vēlamies tuvināt
Eiropas vidējiem rādītājiem, mums jākļūst
efektīvākiem un lietas
jāsauc īstajos vārdos.
Ir naivi cerēt, ka ilgtermiņā spēsim nodrošināt labu algu skolās,
kurās ir trīs skolēni uz
katru pedagogu, vai
vienlīdz labā stāvoklī
uzturēt visus lauku
ceļus. Pasaule mainās,
cilvēki pārvietojas uz
pilsētām un attīstības
centriem, kuros ir darbavietas. Daudziem to
ir grūti pieņemt, tādēļ
Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijā
izstrādājam priekšlikumus, kā straujāk
virzīties uz priekšu un
veikt nepieciešamās
reformas,» uzsver Saeimas deputāts un Lielo pilsētu asociācijas
izpilddirektors Māris
Kučinskis.
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības
komisijā apvienojušies 17 deputāti no dažādām frakcijām ar
mērķi norādīt uz jomām, kurās
šobrīd ir lielākie šķēršļi straujākai Latvijas attīstībai. Komisijas
priekšsēdētājs M.Kučinskis
pārliecināts,
ka skaudrā
realitāte Latvijas laukos un
mazpilsētās jau
šobrīd daļai sabiedrības un
lēmumu pieņēmēju ir atvērusi acis un
sapņi par ražošanas attīstību
katrā pagastā
izsapņoti, tādēļ
nepieciešams
spert turpmākos soļus un resursus virzīt
uz tiem attīstības centriem,
kuros ir ekonomiskās attīstības
potenciāls.

Pasaules ekonomikas foruma globālās konkurētspējas
indeksā esam 44. vietā starp
140 valstīm, bet Pasaules
Bankas pētījumā «Doing
Business» starp 189 valstīm
esam 22. vietā. Ko no tā varam secināt?
To, ka mums ir labs potenciāls
tuvināties pasaules ekonomiski
attīstītākajām valstīm, kaut gan
šie rādītāji tikai daļēji atspoguļo
reālo situāciju.
mas padziļinātu izpēti. Atklājās
šokējoša aina: pašvaldības ved
bērnus uz skolu, kura atrodas
50 kilometru attālumā, lai gan
blakus trīs kilometru attālumā
ir citas pašvaldības skola. Mūsu
izglītības sistēma ir neefektīva
un dārga. Nevienam šādos apstākļos nav laika domāt par kvalitāti, jo jācīnās par izdzīvošanu.
Kaut gan mūsu
skatījumā izglītības kvalitātei
jābūt tam rezultātam, kuram
jāpakārto gan
algu, gan skolu
tīklu reformas.
Ļoti labi saprotu pašvaldību
vadītājus, kuri
nevar pieņemt
lēmumu par
skolu slēgšanu.
Tas būtu pretdabiski. Tādēļ
vēlamies sagaidīt lielāku iniciatīvu no Izglītības un zinātnes
ministrijas. Nepieciešami skaidri kritēriji par to, kādām jābūt
sākumskolām, vidusskolām
un profesionālajām skolām jeb
kompetences centriem. Nevaram gaidīt, ka pašvaldības visu
izdarīs ministrijas vietā. Mūsu
priekšlikums ir konsultēties
ar pašvaldībām, tomēr lēmums
par to, kādai jābūt izglītības
sistēmai un skolu tīklam, kurš
atbilst mūsu iedzīvotāju skaitam, jāpieņem valsts līmenī.

«Šobrīd savos produktivitātes rādītājos būtiski atpaliekam. Tas ir iemesls,
kādēļ mūsu uzņēmēji nevar maksāt
Eiropas līmeņa algas.»

Komisijā esat sagatavojuši
starpziņojumu «Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas
ekonomikas konkurētspējas
stiprināšanai».
Ir vairākas būtiskas tēmas,
kuras tiešā veidā ietekmē mūsu
labklājību. Izglītība, iedzīvotāju
mobilitāte, uzņēmējdarbība
un tās saikne ar zinātni. Aktuālākais jautājums šobrīd ir
identificēt šķēršļus, kas traucē
Latvijas ekonomikai, kādas reformas nepieciešamas, lai ātrāk
tiktu uz priekšu. Visa pamatā ir
izglītība, tādēļ sākām ar šīs jo-

veiktajām reformām un pēdējo
gadu pārvērtībām. Ja bērns labi
mācās, reti kurš vecāks ieteiks
turpināt izglītību profesionālajā
skolā. Savukārt augstskolās
redzam sekas vieglākās pretestības ceļam, kur savulaik
pieļāvām, ka vidusskolās netiek
mācīti eksaktie priekšmeti. Šī iemesla dēļ nespējam nokomplektēt grupas ar tautsaimniecībā
nepieciešamiem speciālistiem,
bet turpinām ražot ekonomistus un sabiedrisko attiecību
speciālistus.

«Par to, ka mūsu izglītības sistēmā un tautsaimniecībā kaut kas nav kārtībā, liecina
kaut vai tas, ka nevaram nokomplektēt
valsts finansētās budžeta vietas kokapstrādes speciālistiem ne profesionālās, ne
augstākās izglītības līmenī, lai gan šajā
jomā jauniešiem darbs ir garantēts,» norāda Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas
priekšsēdētājs Māris Kučinskis.
Foto: Raitis Supe

pašvaldības var savstarpēji
veiksmīgi sadarboties. Šajā ziņā
Latvijā ir labi un slikti piemēri.
Tomēr skaidrs, ka valsts attīstības plānos esam iezīmējuši
daudz attīstības centru, taču
realitāte ir atšķirīga. Divas
trešdaļas Latvijas ekonomikas
veido Rīga. Arī Jelgava iekļaujas
Rīgas ekonomiskās ietekmes
zonā. Mēs redzam, ka apstrādes
rūpniecības perspektīva ir tikai
lielākajām Latvijas pilsētām
un teritorijām, kuru potenciāls balstās uz tur jau esošo
ražošanu, piemēram, Smiltene
– Launkalne vai Saldus – Brocēni. Tās ir teritorijas, kurās
būtu jāattīsta industriālās zonas
un ražošana. Pārējo teritoriju
iedzīvotājiem jāpiedāvā ērta
satiksme un iespēja nokļūt uz
šiem centriem. Iedzīvotāju mobilitāte valsts teritorijā ir viens
no būtiskākajiem jautājumiem.
Šobrīd reģionālajos pārvadājumos valda haoss un tiek tērēti
miljoni.

Kas tieši nav kārtībā?
Pārvadājumi ir sadrumstaloti,
daļu pakalpojumu nodrošina
pašvaldības ar saviem skolu
autobusiem, daļu – reģionālie
pārvadātāji, kaut gan izmaksas
abos gadījumos ir līdzvērtīgas.
Trūkst objektīvu datu par to,
kāds ir pieprasījums pēc pārvadājumiem. Satiksmes ministrija
strādā atrauti no Izglītības un
zinātnes ministrijas, lai gan,
sašaurinot skolu tīklu, tieši
Kā vērtējat iniciatīvu par iedzīvotāju mobilitāte kļūs par
turpmāku pašvaldību apvie- vienu no būtiskākajiem jautānošanos?
jumiem.
Apvienošanās nav obligāts
priekšnosacījums situācijā, ja
Atgriežoties pie ekonomi-

kas – komisijas starpziņojumā uzsverat, ka pēdējos
desmit gados mūsu ekonomiskā produktivitāte ir
uzlabojusies divas reizes,
tomēr joprojām atpaliekam
no vecajām 15 ES dalībvalstīm četras reizes. Vai tā ir
pareizā mēraukla, uz kuru
tiekties, ja pārskatāmā nākotnē tas nav sasniedzams?
Komisijā esam vienojušies, ka
lietas sauksim īstajos vārdos,
un tā ir realitāte, ka šobrīd
savos produktivitātes rādītājos būtiski atpaliekam. Tas ir
iemesls, kādēļ mūsu uzņēmēji
nevar maksāt Eiropas līmeņa
algas. Arī Eiropa nestāv uz
vietas, notiek attīstība. Mums
jāuzlabo sava konkurētspēja
un efektīvi jāizmanto savi resursi. Tas attiecas gan uz meža
resursiem, gan uz lauksaimniecības produkciju. Joprojām
pietiekami daudz zemnieku
ir spiesti pārdot pienu Lietuvas pārstrādātājiem, jo mūsu
pārstrādātāji nespēj piedāvāt
konkurētspējīgu cenu.

Jelgavā šogad darbību
uzsāka koka paneļu ražotāji.
Tas ir materiāls, no kura var
celt koka daudzstāvu ēkas.
Tomēr Latvijā šo tehnoloģiju nevar izmantot, jo likumdošana paredz, ka koka ēkas
nedrīkst būt augstākas par
trim stāviem.
Ir bijusi iespēja iepazīties
ar daudzstāvu koka apbūvi
Austrijā, un tā ir joma, kurā
varam būt konkurētspējīgi. Cik
zināms, kocinieki šobrīd strādā
pie nepieciešamo likuma grozījumu iesniegšanas izskatīšanai
Saeimā.

Kādu rezultātu sagaidāt
no komisijas darba?
Rezultāts būtu konkrētas reformas, galveno uzsvaru liekot
tieši uz izglītības jautājumiem,
jo par uzņēmējdarbības straujāku attīstību varēsim runāt
tikai tad, ja mums būs gudri un
uzņēmīgi cilvēki. Šis pamatā
ir ministriju savstarpējās sadarbības jautājums, jo Saeima
nevar veikt ministriju analītiskā
dienesta funkcijas un piedāvāt
Meža resursu izmantoša- detalizētu plānu, ko darīt.
na ir viena no vadošajām
Vai jūsu darbs nedublēs
eksporta nozarēm, tomēr
kokapstrādes specialitātēs Nacionālo attīstības plānu,
Jelgavā ir grūtības nokom- kur šie jautājumi ir pietieplektēt grupas gan Jelgavas kami plaši iztirzāti?
Mūsu uzdevums nav radīt
tehnikumam, gan LLU Meža
deklaratīvu dokumentu. Ziņofakultātei.
Profesionālās izglītības pres- jums ir tikai forma, kā aktu
tižs joprojām nav tajā līmenī, alizēt jautājumus parlamenta
kādā mēs to vēlētos redzēt. Šajā līmenī. Ja būs nepieciešams,
vecumā bērnu izvēli par labu nāksim klajā arī ar konkrētām
vienai vai otrai mācību iestādei likumdošanas iniciatīvām, jo
samērā bieži nosaka vecāki, līdzšinējais valsts ekonomiskās
kuri par profesionālo izglītību attīstības temps nav apmierispriež pēc tā, kāda tā bija pirms nošs.

Pilsētnieks vērtē

Kādus ieguvumus
saskatāt no plānotā
tilta pār Lielupi un
Driksu?
Austris, pensionārs:
– Nedomāju
par to, jo man
jau ir tāds
vecums, ka
manā dzīvē
tas neko būtiski vairs nemainīs.
Turklāt dzīvoju vairāk uz Lietuvas
robežas pusi. Vairāk prātoju par
«Rail Baltica» – vai tā nav tik vien
kā utopija, vai pēc tā ir vajadzība.
Ja pustukšas lidmašīnas uz Berlīni
lido, tad kāda velna pēc to visu
būvēt un tērēt tādu naudu?!
Rūta, pensionāre:
– Droši vien
nebūtu slikti,
ja uzbūvētu
tiltu. Tad smagās mašīnas
izvēlētos braukt apkārt, izmantojot jaunuzcelto tiltu, un mazāk
brauktu pa pilsētu, līdz ar to
centrā būtu ievērojami mazāka
satiksme. Dabas aizsargātāji gan
uztraucas par to, ka līdz ar jauno
tiltu tur būšot liels troksnis, kas
palienes pļavās biedēs putnus,
bet domāju, ka tie pieradīs.
Mūsdienās dzīvnieki pie daudz kā
jau ir pieraduši un paši nāk pilsētā. «Jelgavas Vēstnesī» redzēju
plānotā tilta skices, un man tās
ļoti patika.
Dita, mājsaimniece:
– Būs vairāk
vietas, kur
automašīnām
braukt, tādēļ
pilsētā nebūs
tik liela satiksme, kāda ir pašlaik.
Domāju, ieguvēji noteikti būs arī
riteņbraucēji, kuriem, ja tiks izbūvēts arī veloceliņš, būs vieglāk
pārvietoties. Arī autovadītājiem
nebūs jāpievērš riteņbraucējiem
tik liela uzmanība, jo viņiem būs
sava brauktuve.
Lelde, studente:
– Man šķiet,
ka vislielākais
ieguvums
būs RAF rajonā dzīvojošajiem. Dzīvojamās mājās, kas
izvietotas ielas malā, kravas
automašīnas, braucot garām,
rada lielu troksni, kas ir sevišķi
traucējoši naktīs. Katrā ziņā
sliktāk no tā noteikti nebūs.
Jaunais tilts būs noderīgāks par
gājēju tiltu.
Rolands, students:
– Ņemot vērā,
kāda satiksme
parasti ir laikā
ap pulksten
pieciem sešiem
vakarā, domāju, ka tas būs labs risinājums satiksmes atvieglošanai.
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Autovadītāji kļuvuši apzinīgāki,
bet uz riepām joprojām taupa
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai pastiprināti pievērstu uzmanību drošības
līdzekļu lietojumam un
riepu protektora dziļumam, pagājušajā ceturtdienā visās Baltijas valstīs
policija rīkoja reidu. Jelgavā no 173 pārbaudītajiem transportlīdzekļiem
87 procentiem jau bija
ziemas riepas. «Autovadītāji sāk saprast, ka
riepas ir svarīgs faktors,
lai braukt būtu droši,
tomēr pārkāpti tiek citi
noteikumi,» vērtē Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības
policijas biroja inspektors
Arnis Eglīte.
Jelgavā reids ilga no pulksten
10 līdz 17, un tajā iesaistījās astoņi
policisti. A.Eglīte norāda, ka reida
laikā sastādīts tikai viens protokols
par transportlīdzeklim neatbilstošu
riepu protektora dziļumu. «Lai gan
autovadītāji arvien vairāk apzinās,
ka jālieto sezonai atbilstošas riepas, joprojām ir tādi, kas nogaida
līdz pēdējam un maina tās vai nu
dienu pirms satiksmes noteikumos
noteiktā datuma, vai kad riepas
tiešām galīgi nodilušas. Uz riepām
joprojām tiek taupīts,» reidā novēroto analizē A.Eglīte.

Pasta salā melnzemes
joslas vietā – bruģis

Jāatgādina, ka policijas rīcībā ir
speciālas riepu protektora mērierīces, kas tiek izmantotas visa gada
garumā. Piemēram, šogad Jelgavā
kopumā sastādīts 251 administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka
auto ir nepietiekams normatīvajos
aktos noteiktais riepu protektora
dziļums. Policija sola arī pēc 1. decembra pastiprināti pievērst uzmanību gan ziemas riepām, gan riepu
protektoram. Ministru kabineta
noteikumi nosaka, ka ziemas riepu
protektora dziļumam jābūt vismaz
četri milimetri.
Reida laikā novērota vēl kāda
tendence: ja šoferi piesprādzējas, tad
pasažieri grēko vairāk. Jelgavā reida  Sintija Čepanone
laikā par nepiesprādzēšanos sastādīti 15 protokoli, no kuriem deviņi
Lielie svētki Pasta salā
ir par nepiesprādzēšanos tieši aizmudinājuši ieviest nemugurējā sēdeklī. Viens protokols
lielas korekcijas seguma
sastādīts par bērnu pārvadāšanu
izvēlē – melnzemes josla,
neatbilstoši noteikumiem.
kas sadalīja projektā paLatvijā reidā pārbaudīts 6761
redzēto laukumu ledus
transportlīdzeklis un par dažādiem
skulptūrām divās daļās,
pārkāpumiem sastādīti vairāk nekā
apmeklētāju ērtībām
300 protokoli. Veikto pārbaužu laikā
nobruģēta. «Īpaši aktuāli
konstatēti arī vairāki satiksmei īpaši
tas bija saistībā ar Ledus
bīstami autovadītāju pārkāpumi.
skulptūru festivālu, jo
Piemēram, kāds autovadītājs bērna
apmeklētājiem, apskatot
sēdeklīti bija aizvietojis ar spilvenu,
mazās skulptūras, nācās
savukārt citam 30 minūšu laikā
šo melnzemes joslu šķērsastādīti pat divi protokoli par drosot, kā rezultātā īpaši atšības jostas nelietošanu. Konstatēti
kušņa laikā festivāla noriarī transportlīdzekļi ar pavisam
ses vietā veidojās dubļi,»
mazu – 0,02 milimetri – vai pilnībā
ierosinājumu rast iespēju
nodilušu protektoru.
šajā zonā mainīt segumu

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 122 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 26. novembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 111 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Jeļena Punane,
Alla Pumpiša, Ivars Kačāns, Ivars Balodis, Velga Zīle, Vera Rodceviča, Dzintra
Cīrule, Liene Balode, Arnis Jagunds, Maruta Hite, Mārtiņš Kricbergs.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padomes
2016. gada projektu pieņemšanas prasības un kārtība
1. Konkursa mērķi
1.1. Veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas
sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē.
1.2. Apzināt un saglabāt kultūras mantojumu.
1.3. Atbalstīt jaunrades procesus.
2. Konkursa projektu iesniedzēji un iesniegšana
2.1. Projektu konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot ne vairāk
kā 1 projektu.
2.2. Projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapa saņemama Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» (JPPI «Kultūra») birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv.
2.3. Projekts jāiesniedz līdz 2016. gada 7. janvāra plkst.12 JPPI «Kultūra» birojā personīgi
vai jānosūta pa pastu (zīmogs datēts ne vēlāk kā 2016. gada 7. janvāris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava,
LV-3001, «2016. gada kultūras pasākumu projektu konkursam».
Kontaktpersona: Inga Simanoviča, tālrunis 63023461, 25900004; e-pasts inga.simanovica@kultura.jelgava.lv.
3. Projekta noformējums un saturs
3.1. Projekti iesniedzami vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Tekstiem,
kas nav latviešu valodā, jāpievieno tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).
3.2. Projektā jāietver:
3.2.1. pieteikuma veidlapa;
3.2.2. projekta apraksts (ne vairāk kā 10 lpp.);
3.2.3. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
3.2.4. informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt;
3.2.5. projekta kopējā tāme un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda Kultūras padomei
(KP) prasītā summa, kā arī citi iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, projektam
jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau
piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru.
3.2.6. projekta vadītāja CV;
3.2.7. KP var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.
4. KP neatbalsta
4.1. Projektus, kas netiek iesniegti projektu konkursam noteiktajā termiņā.
4.2. Projektus, kas jau realizēti līdz projektu konkursa noslēgumam.
4.3. Projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar KP.
4.4. Projektus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām.
5. KP projektus neiesniedz Jelgavas pilsētas profesionālie kolektīvi
6. KP prioritāte
Prioritātes tiks piešķirtas projektiem, kuri paredz:
6.1. veidot Jelgavu kā Zemgales novada kultūras centru;
6.2. piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
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pamato pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics.

Lai racionāli izmantotu visu ledus skulptūru parkam atvēlēto laukumu Pasta salā,
nobruģēta melnzemes josla, kas laukumu
sadalīja divās daļās. Tas gan ļaus izvairīties
no dubļiem atkušņa vai lietus laikā, gan
nodrošinās iespēju skulptūras izvietot uz
stabilas un līdzenas pamatnes.
Viņš skaidro, ka atbilstoši arhitekta iecerei ledus skulptūru parkam atvēlēto laukumu bija plānots
sadalīt ar zaļo zonu – pļavu puķu
sējumu –, un šim mērķim izveidota
melnzemes dobe. Taču pieredze
apliecināja, ka šis risinājums ne
tikai ziemā, bet arī vasarā, kad
notiek Smilšu skulptūru festivāls
vai citi lielāki pasākumi, Pasta salā
neiedzīvojas. «Esam ļoti atkarīgi no
laikapstākļiem, un šo zonu festivālu
laikā jau savlaicīgi centāmies pārklāt ar īpašu segumu, lai neveidotos
dubļi. Līdz ar bruģa ieklāšanu rasts
optimāls šīs problēmas risinājums
gan no estētiskā, gan praktiskā
viedokļa,» tā M.Buškevics, lēšot,
ka ieguvēji būs kā lielo pasākumu
apmeklētāji, kuri varēs ērti pārvietoties, tā arī organizatori, jo racionāli būs iespējams izmantot visu
ledus skulptūrām atvēlēto laukumu
– melnzemes joslu nobruģējot,

papildus iegūta stabila un līdzena
pamatne, uz kuras varēs izvietot
skulptūras.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa informē, ka bruģa
ieklāšanas darbiem atvēlēti pašvaldības budžeta līdzekļi un atbilstoši
iepirkumam tos veica SIA «Kulk»
par līguma summu 33 186,65 eiro
bez PVN. «Bruģis Pasta salā ieklāts
910 kvadrātmetru platībā. Lai nobruģētais laukums iekļautos Pasta
salas kopējā ainavā, tāpat kā pārējā
teritorijā bruģēšanai tika izmantots
bruģis «Mītava»,» tā S.Liepiņa.
Mītavas bruģis ir īpašs ar savu
formu un tekstūru. Īpašu šo bruģi
padara arī speciālā abrazīvā apstrāde, kas samazina iespēju gājējiem
paslīdēt slapjā un slidenā laikā. Šis
bruģis Jelgavā izmantots arī, piemēram, Čakstes bulvāra un Lielās ielas
gājēju ietvēm.

Laikā neuzbūvētām ēkām
NĪN nākamgad būs daudz lielāks
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamgad spēkā stāsies
izmaiņas pašvaldības
saistošajos noteikumos,
kas paredz: būvei, kura
nav nodota ekspluatācijā
vai kurai nav aktīvas būvatļaujas, tiks piemērota
paaugstināta nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
likme. Tas Būvinspekcijai
ļaus efektīvāk cīnīties ar
tiem, kas tīšuprāt novilcina būvju nodošanu
ekspluatācijā, lai būtu
jāmaksā mazāks NĪN.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina skaidro, ka izmaiņas likumdošanā paaugstinātu NĪN likmi
šādām ēkām ļāva piemērot jau no
2015. gada, bet pašvaldība pērn
apstiprināja saistošos noteikumus,
nosakot gadu pārejas laiku, tādējādi
īpašniekiem ļaujot sakārtot savus
īpašumus.
Viņa stāsta, ka līdz šim nekas
neregulēja, cik ilgi var būvēt ēku, un
sods varēja tikt piemērots tikai tad,
ja ēkā, kas nav nodota ekspluatācijā,

jau dzīvo vai notiek komerciālā vai
cita darbība. Būvvalde saskārusies
arī ar situācijām, kad ēka tīšām
netiek nodota ekspluatācijā, lai
īpašumam nepalielinātos NĪN.
«Ne vienmēr iespējams pierādīt, ka
ēkā, kas nav nodota ekspluatācijā,
tiešām jau dzīvo cilvēki vai notiek
komercdarbība. Tā kā tagad būvniecības process ir terminēts, no nākamā gada paaugstinātu NĪN likmi
varēsim piemērot, ja ēka, kurai nav
aktuālas būvatļaujas, nav nodota
ekspluatācijā,» viņa skaidro.
Saskaņā ar izmaiņām likumdošanā kopš 2013. gada jūlija lielāki
un sabiedriski nozīmīgi objekti
jāuzbūvē piecu gadu laikā, pārējās
ēkas, piemēram, privātmājas,
– astoņu gadu laikā. Ja šajā laikā
ēka nav pabeigta un nodota eksplu
atācijā, būvatļauju var pagarināt un
būvdarbus turpināt, bet jārēķinās,
ka īpašumam līdz pat nodošanai
ekspluatācijā tiks piemērots paaugstināts NĪN. Jelgavas pašvaldības
saistošie noteikumi paredz, ka
būvei, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,
ar nākamo mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim,
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kolektīvs «Vēja zirdziņš», kā arī Ziemassvētku izjūtas – Prieks, Miers,
Līksme, Brīnums, Sirsnība.
Jelgavas galveno egli veido 45
mazas eglītes, kas iestiprinātas
dzelzs konstrukcijā. Ziemassvētku
egle rotāta, izmantojot pagājušā
gada dekorus, virteņu bumbas un
jaunas spuldzīšu virtenes.
Turpinot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, arī šogad Jelgavas
pilsētas pašvaldība sarūpējusi
Ziemassvētku dāvanu mazajiem
pilsētniekiem – Ziemassvētku
teātra izrādes Jelgavas kultūras
namā. Šoreiz bērnus iepriecinās
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
ar izrādi «Kristāla kurpīte» pēc

Īsi
 SIA «Jelgavas poliklīnika» decembrī
samazinājusi maksas pakalpojuma
cenu par ārsta oftalmologa pirmreizējo konsultāciju. Uzņēmuma valdes
locekle Gunta Arnīte informē, ka no 1.
līdz 31. decembrim maksa par ārsta
oftalmologa pirmreizējo konsultāciju
Jelgavas poliklīnikā būs 25 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.
 Sestdien, 5. decembrī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» notiks zemnieku
un amatnieku Brāļu tirgus, informē
organizatoru pārstāve Ilze Mauriņa.
 Līdz decembra vidum autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem Vidus ielas posmā,
kur notiek ietves pārbūves darbi, un
Viskaļu ielas posmā, kur tiek veikta
gāzes apgādes sistēmas izbūve.
Līdz 18. decembrim Vidus ielas posmā
no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai SIA
«Kulk» veiks ietves pārbūves darbus.
Vietās, kur slēgta viena braukšanas
josla, divvirzienu satiksme organizēta
ar ceļa zīmēm. Transportlīdzekļiem ceļa
darbu zonā apstāties un stāvēt aizliegts,
savukārt gājēju kustība nodrošināta
pa ielas pretējo pusi. Esošā sabiedriskā
transporta pieturvieta ir slēgta, bet
pagaidu pieturvieta izveidota aiz Lāču
ielas krustojuma, informē pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība». Savukārt
SIA «Novators 1» veic gāzes apgādes
sistēmas izbūvi Viskaļu ielā pie Ruļļu
ielas. Šo darbu laikā slēgta viena virziena braukšanas josla, bet divvirzienu
satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.
Darbus paredzēts pabeigt līdz 17.
decembrim.
 Sestdien, 5. decembrī, no pulksten 11 līdz 13 Raiņa parkā notiks
pasākums par godu Valsts policijas
97. gadadienai. Interesenti varēs uzdot
jautājumus, apskatīt policijas transportu, speciālos līdzekļus, iepazīties
ar dienesta suni un nofotografēties ar
Runci Rūdi un Bebru Bruno.
 Apbalvoti Valsts valodas centra
ikgadējās akcijas «Valsts valodai
draudzīga vide» laureāti – viņu vidū ir
arī Jelgavas Autobusu parks (JAP) un
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC). Valsts valodas centra pārstāve
Sarmīte Pāvulēna, raksturojot laureātus
no Jelgavas, norāda: JAP nodrošina, ka
darbinieki, kas veic pasažieru pārvadāšanu, brīvi komunicē ar pasažieriem
valsts valodā. Tas, protams, nepalielina vai nesamazina braucēju skaitu,
bet liecina par augstu apkalpošanas
kultūru. Savukārt par JRTC viņa saka:
«Šķiet, JRTC pienākums ievērot attiecināmās Valsts valodas likuma prasības
ir sarežģīts, ņemot vērā darbības jomas
specifiku. Diendienā informāciju vēlas
iegūt un lasīt sev saprotamā valodā
dažādu valstu cilvēki. Likuma prasības,
ka ikviena informācija piedāvājama arī
valsts valodā, liek nopietni plānot un
pārraudzīt savu darbu. JRTC nodrošina
atbildes uz dažādajiem pieprasījumiem
un lieliski savieno jēdzienus «svešais»
un «savējais», sargājot valsts valodu
ne tik vienkāršajā tūrisma nozarē.»
Jāpiebilst, ka akcija notika jau ceturto
gadu pēc kārtas. Tās mērķis ir noteikt,
kuros apkalpojošās jomas uzņēmumos
vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma
un citu normatīvo aktu prasības valsts
valodas lietojuma jomā.

kad parakstīts akts par būves
pieņemšanu ekspluatācijā, tiek piemērots NĪN trīs procentu apmērā
no lielākās (būvei piekritīgās zemes
vai būves) kadastrālās vērtības.
«Tas nozīmē, ka nodokļa apmērs
būtiski palielināsies. Piemēram,
Jelgavā, Niedru ielā, ir privātmāja,
kuras būvniecība sākta 90. gados.
Ēka joprojām nav nodota eksplu
atācijā – tās īpašnieks principiāli
to nedara. Nākamgad NĪN par šo
īpašumu no 183 eiro gadā palielināsies līdz 2225 eiro un tāds saglabāsies, kamēr ēka netiks nodota
ekspluatācijā,» skaidro N.Ļubina,
uzsverot: tas ļaus daudz efektīvāk
cīnīties ar iekavētu būvniecību,
nepabeigtu ēku pamešanu un
graustu rašanos.
Būvinspekcijas vadītāja pieļauj,
ka būs gadījumi, kad īpašnieks, lai
izvairītos no augstāka NĪN, izlems
īpašumu pārdot. Tāpēc viņa, pērkot
nepabeigtu īpašumu, aicina pievērst
uzmanību būvatļaujas derīguma
termiņam – ja tas ir mazs un ēku
laikā pabeigt nebūs iespējams, jārēķinās ar paaugstinātu NĪN.
Ikviens jautājumu gadījumā aici-  Valsts ieņēmumu dienests (VID)
nāts sazināties ar Būvinspekciju pa uzsācis akciju «Iemet čeku – mēs
tālruni 63005566.
to pārbaudīsim!». Iedzīvotāji aicināti

Iededz egli un bērniem dāvina teātra izrādi
Pirms egles iedegšanas Jelgavas
mērs Andris Rāviņš atzina, ka Jelgavai Ziemassvētki šogad būs īpaši,
jo noslēgumam tuvojas pilsētas 750.
jubilejas gads. «Domāju, ka mēs visi
esam cītīgi un rūpīgi pastrādājuši,
lai ar godu un tīru sirdsapziņu varētu sagaidīt Ziemassvētkus un Jauno
gadu. Ziemassvētku noskaņās gribu
vēlēt labu veselību un možu garu.
Un pats galvenais ir miers virs
zemes un cilvēkiem labs prāts,» tā
Jelgavas mērs.
Ar lustīgām dziesmām un priekšnesumiem pasākuma dalībniekus
izklaidēja Ziemassvētku vecītis,
Jelgavas bērnu un jauniešu deju
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brāļu Grimmu pasakas motīviem.
Piecās dienās – 7., 8., 9., 10. un 11.
decembrī – izrādi varēs noskatīties
vairāk nekā 4200 mazo jelgavnieku.
Desmit izrādes notiks latviešu valodā, četras – krievu valodā. Teātra
uzvedums krievu valodā būs 10. un
11. decembrī. Uz izrādēm uzaicināti
visi Jelgavas piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri mācās pirmsskolas
izglītības iestādēs un skolās, kā
arī 1. – 4. klašu skolēni un viņu
audzinātāji. Gaidīti arī tie piecus
un sešus gadus vecie jelgavnieki,
kuri neapmeklē bērnudārzu, bet
labprāt vēlētos uzvedumu redzēt.
Bērnu vecāki gan aicināti iepriekš
pieteikties pa tālruni 63084675.

iesniegt 2015. gadā izdotus čekus un
kvītis – iemest tos VID Klientu apkalpošanas centrā izvietotajā kastītē vai
nosūtīt pa e-pastu iemetceku@vid.
gov.lv (noskenētu, nofotografētu). Arī
VID Jelgavas Klientu apkalpošanas
centrā ir izvietota speciāla kaste
čekiem. VID darbinieki visus akcijas
laikā savāktos čekus pārbaudīs. «Tādas
lietas kā nepareizas nodokļu likmes
vai citas neatbilstības var konstatēt,
čeku apskatot. Savukārt datu bāzēs
tiks pārbaudīts pats čeka izsniedzējs,
piemēram, vai šis uzņēmums maksā
nodokļus, vai nav saņemtas sūdzības
no citām iestādēm. Uzmanība tiks pievērsta arī tam, vai uzņēmuma finanšu
atskaitēs figurē čekā fiksētā darbība un
naudas summa,» informē VID pārstāve
Evita Teice-Mamaja. Akcija ilgs līdz gada
beigām.

Sintija Čepanone
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Arī privātu dzīvokli var atņemt,
ja pa palodzēm skraida žurkas
 Sintija Čepanone

«Manā dzīvoklī žurku nav. Varbūt tur nevalda ideāla kārtība,
bet žurku nav,» saka dzīvokļa
Mātera ielā 43 īpašniece 66
gadus vecā Irina, kura savu mājokli «Jelgavas Vēstnesim» gan
ir gatava izrādīt «tikai pēc nedēļas, kad būšu visu sakārtojusi un
vēl odekolonu izsmidzinājusi,
lai aromāts būtu labāks». Bet
tikmēr, stāvot mājas pagalmā,
pa pirmā stāva dzīvokļa logu
paveras šausminoša aina – ik
pa brīdim uz palodzes parādās
viena divas žurkas…

barojot kaķus, izliek zivis visā tirgus teritorijā. Mūsu darbinieki iespēju robežās seko
viņām un liek izmētātās zivis savākt, taču
visām tantēm pakaļ neizstaigāsi un arī visus
kaķus neizķersi,» viņš aicina aizdomāties,
kādas sekas var izraisīt izmētātās zivis,
kuras nesmādē ne tikai kaķi vien…
Par laimi, šobrīd ar pārtiku saistītos uzņēmumos apstākļi ir grauzējiem un insektiem «nedraudzīgi» – to apstiprina arī PVD.
Proti, 2015. gadā PVD Dienvidzemgales
pārvalde nav saņēmusi patērētāju sūdzības par grauzējiem vai insektiem pārtikas
tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumos Jelgavā. Arī veicot pārbaudes
uzņēmumos un pārliecinoties, vai regulāri
tiek veikta deratizācija un dezinsekcija,
PVD inspektori šādus pārkāpumus nav
konstatējuši. «PVD Dienvidzemgales pārvaldes inspektori sava reģiona uzņēmumos
(ne tikai Jelgavā) gada laikā veic apmēram
3500 pārbaudes. Kopējais vērtējums attiecībā uz deratizāciju uz dezinsekciju – uzņēmumiem ir izstrādātas visas nepieciešamās
procedūras un tās tiek ievērotas,» informē
PVD pārstāve Ilze Meistere, gan piebilstot,
ka pērn divos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos Jelgavā ir konstatētas grauzēju
pēdas, bet vienā – insekti. «Visos gadījumos
tika veikti korektīvie pasākumi, tostarp
vienā gadījumā uzņēmums uz laiku tika
Kaut arī kopumā grauzējus un insektus nevar uzskatīt par aktuālu problēmu Jelgavā, atsevišķi gadījumi liek šausmās nodrebēt: slēgts, lai ēkas apsaimniekotājs varētu veikt
šis Mātera ielā 43 tiešām ir dzīvoklis, un šeit tiešām dzīvo cilvēks – 66 gadus vecā Irina. Un žurkas. SIA «Jelgavas nekustamā deratizāciju un dezinsekciju,» tā viņa.
īpašuma pārvalde» dzīvokļu īpašnieku uzdevumā jau iesniegusi prasību tiesā par īpašnieces izlikšanu no dzīvokļa.
Foto: Raitis Supe Jāuztur tīrība

Mātera ielā 43 ir 14 dzīvokļi, un pārējie
dzīvokļu īpašnieki, kuriem nākas sadzīvot
ar žurkām kaimiņos, pilnvarojuši nama
pārvaldnieku SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) vērsties tiesā
par dzīvokļa atsavināšanu un tajā dzīvojošo
izlikšanu no dzīvokļa. Lai gan Irina uzskata,
ka kaimiņiem nav nekādas daļas par to, kas
notiek viņas īpašumā, likumdošana paredz
virkni situāciju, kad par normatīvajos aktos
noteikto dzīvokļa īpašnieka pienākumu nepildīšanu savu īpašumu var arī pazaudēt.
Jāuzsver gan, ka šāds precedents mūsu
pilsētā uzskatāms par ārkārtas, jo kopumā
grauzēju un insektu problēma Jelgavā
nav aktuāla – to apliecina arī uzraugošās
institūcijas. Taču ikdienā no šiem «mazaPirms gadiem pieciem visas Latvijas mējiem kaimiņiem» pavisam izvairīties nav
iespējams – lai cik pedantiski uzturētu savu rogā izskanēja ziņa, ka Loka maģistrāles 23.
dzīves vai darba vietu, teju katram būs kāds nama pirmā stāva iedzīvotājus apsēdušas
žurkas, kas pa stāvvadu ejām iekļuvušas
stāsts par cīņu ar tiem.
dzīvoklī. Loka maģistrāles 23 mājas vecākā apliecina, ka šobrīd grauzēji vairs nav
Grauzēji un insekti var kļūt
problēma, un arī uzrunātie citu daudzdzīpar ikviena problēmu
Jelgavas uzņēmuma SIA «Sebris DDD», vokļu māju pārstāvji atzīmē, ka kaut kas
kas nodrošina deratizācijas, dezinsekcijas tāds vairs nav iedomājams, jo sadarbībā
un dezinfekcijas pakalpojumus, pārstāve ar nama pārvaldnieku regulāri tiek veikti
Kristīne Volostņikova uzsver, ka no grau- profilaktiskie pasākumi, tostarp, mainot
zēju vai insektu klātbūtnes pilnībā nav komunikācijas, veicot renovāciju vai kosmēpasargāts neviens. Speciālisti, kuriem tisko remontu, likvidētas visas spraugas, tā
ikdienā nākas saskarties ar šo problēmu, ierobežojot grauzēju un insektu iekļūšanu
telpās. «Kopš iztīgan vērtē, ka agrāk
«Dzīvojot 2. stāvā, naktī rījām pagrabus, ar
cilvēki varbūt vairījās
šādu problēmu vairs
atzīt, ka savā mājoklī
pamodos no trokšņa –
nesaskaramies. Pagpamanījuši, teiksim,
pa katliem kaut kas
raba telpas ir sakārprusaku vai peli, jo
grabinājās. Izrādījās, pie totas, visi caurumi
baidījās, ka tas tiks
aiztaisīti. Uzliekot
saistīts ar netīrību,
manis ciemos atnācis
sietu, panācām, ka
tādēļ ar šo problēkāmītis no 4. stāva
pagrabu varam vēmu centās tikt galā
dināt, taču kaķi tajā
saviem spēkiem, kā
dzīvokļa.»
neiekļūst, līdz ar to
rezultātā nereti problēma gāja plašumā un skāra arī kaimiņus. arī blusas esam izskauduši,» atzīst Meiju
Taču šobrīd būtiski uzlabojušies gan cilvēku ceļa 43 mājas vecākā Elita Reine. Viņa
sadzīves apstākļi, gan arī grauzēju un insek- neslēpj, ka agrāk arī pati savā dzīvoklī
cīnījusies ar prusakiem. «Mūsu mājā agrāk
tu apkarošanas līdzekļu klāsts veikalos.
«Arī mūsu speciālisti ir bijuši ļoti tīros bija divi dzīvokļi, kuros bija ārkārtīgi liela
dzīvokļos, kur iemitinājušās, piemēram, netīrība. Visticamāk, tas arī bija iemesls,
blaktis, un saimnieki ir neizpratnē, kā tās kāpēc šad tad pa kādam prusakam parādītur nokļuvušas. Taču izrādās, ka nesen jās. Pati ar līmlenti esmu līmējusi ciet pat
iegādāts jauns dīvāns, un kaut viena blakts visniecīgākās spraugas pie ventilācijas, lai
tikpat labi var būt atvesta kopā ar dīvānu nepieļautu insektu iekļūšanu dzīvoklī, un
jau no noliktavas, blaktis un prusaki var ie- pirkusi speciālus līdzekļus to iznīdēšanai,»
viesties no kaimiņiem, kuri to apkarošanai tā viņa.
«Grauzēji un insekti daudzdzīvokļu mājā
nav pievērsuši lielu vērību, vai arī nemanīti
atceļojuši, piemēram, olu iepakojumā no ir pašu cilvēku nolaidība. Mūsu mājā ne
veikala. Cilvēki apmeklē publiskas vietas, peles, ne žurkas nav manītas jau daudzus
ceļo, tāpēc neviens nevar būt pilnīgi drošs, gadus. Augustā varbūt kāda blusa parādās,
ka šī problēma viņu nekad neskars,» saka bet ar tām ātri tiekam galā,» saka Čakstes
K.Volostņikova. Līdzīgi ir arī ar grauzē- bulvāra 13 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā
jiem. «Dzīvojot 2. stāvā, naktī pamodos no persona Leons Skripa. Māju vecākie ir vietrokšņa – pa katliem kaut kas grabinājās. nisprātis, ka daudz būtiskāk ir veikt visus
Izrādījās, pie manis ciemos atnācis kāmītis nepieciešamos profilaktiskos pasākumus,
no 4. stāva dzīvokļa,» atceras viņa, norādot, lai nepieļautu, ka grauzēji un insekti kļūst
ka inženierkomunikāciju šahtas gan nav par problēmu, nevis cīnīties ar sekām.
vienīgais ērtais ceļš, kā «nelūgtie viesi» pārceļo no viena dzīvokļa uz citu, jo «blaktis var Svarīga ir profilakse
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis uzsver,
caur skrūvju vietām, elektrības rozetēm,
ka mājas sanitārā apkope un savlaicīgi degrīdlīstēm izlīst».
ratizācijas pasākumi atbilstoši likumam par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ir veicami
Tīrs pagrabs žurkām neinteresē
Īpaši aktuāls grauzēju un insektu jautā- obligāti. Ja mājā nav ieviesušies grauzēji,
jums ir ēkās, kur iedzīvotāju koncentrācija nedrīkst maldīgi uzskatīt, ka nav jāveic
ir lielāka, piemēram, dienesta viesnīcās, profilaktiski pasākumi, jo iznīdēt grauzējus
daudzdzīvokļu mājās, un apkarošanas pa- un insektus ir grūtāk, dārgāk un laikietilpīgāk, nekā regulāri rūpēties par to, lai šādas
sākumus būtiski ir veikt kompleksi.

problēmas nebūtu. Viņš skaidro, ka JNĪP
dzīvokļu īpašnieku vārdā par deratizācijas
un dezinsekcijas pakalpojumu nodrošināšanu ir noslēgusi atbilstošu līgumu ar
firmu un situācija māju pagrabos regulāri
– reizi mēnesī – tiek kontrolēta un veikti
nepieciešamie profilaktiskie pasākumi. Tas
gan attiecas tikai uz grauzējiem, savukārt
insektu iznīdēšana tiek veikta pēc dzīvokļu
īpašnieku pieprasījuma, piemēram, vasaras nogalē aktuāla kļūst cīņa ar blusām
pagrabos. «Taču jāņem vērā, ka dzīvokļu
īpašniekiem ne tikai pašiem atbildīgi ir
jāizturas pret savu īpašumu un koplietošanas telpām, uzturot tās kārtībā, gādājot,
lai tajās neiekļūst kaķi, bet arī jānodrošina
finansējums visām darbībām, kas saistītas
ar deratizāciju vai dezinsekciju. Arī mēs
esam saskārušies ar iedzīvotāju noraidošo
attieksmi – ir mājas, kuras atsakās no šāda
pakalpojuma, ir mājas, kurās atsevišķi iedzīvotāji, saucot sevi par dzīvnieku aizstāvjiem,
savāc un izmet atkritumos grauzējiem
izlikto indi,» tā J.Vidžis, piebilstot, ka dzīvokļu īpašnieki teorētiski var atteikties no
profilaktiskiem pasākumiem, taču tad ir
jāuzņemas atbildība un jārēķinās ar sekām,
kādas var radīt šī pienākuma nepildīšana,
jo tas var apdraudēt ne tikai pašus, bet
arī apkārtējo māju iedzīvotājus. Un šādā
gadījumā nevar prasīt atbildību no nama
pārvaldnieka.
«Mums katru mēnesi pagrabos ir inde
pret grauzējiem, ja parādās blusas, izsmidzinām speciālu līdzekli, un problēma
atrisināta,» taujāta, vai grauzēji un insekti
ir aktuāla problēma SIA «Nebruk» apsaimniekotajās mājās, lakoniska ir uzņēmuma
vadītāja Mirdza Buka. Arī SIA «Rimidalv»
valdes loceklis Vladimirs Vasjkins stāsta, ka
periodiski grauzēji un blusas par sevi atgādina – tad uzņēmums saviem spēkiem ar tiem
cīnās, cenšoties atrast efektīvāko līdzekli to
iznīdēšanai. «Koplietošanas telpās par ļoti
aktuālu problēmu to nevaram saukt. Kāda
situācija ir dzīvokļos, nevaru spriest, jo tā
nav pārvaldnieka kompetence, bet dzīvokļa
īpašnieka atbildība,» tā viņš.

Arī no privatizēta dzīvokļa var izlikt

Taču jau minētā situācija daudzdzīvokļu
mājā Mātera ielā 43 apliecina, ka «dzīvokļa
īpašnieka atbildība» var kļūt par visas mājas
iedzīvotāju atbildību un problēmu. Dzīvokļa, kuru apsēdušas žurkas, īpašniece Irina
pārliecināta, ka «kaimiņiem nav daļas, kā
es dzīvoju, jo neviens mani nevar izlikt no
mana dzīvokļa». Savukārt kaimiņi saka:
«Mēs nevēlam viņai ļaunu, mēs vienkārši

gribam dzīvot kā cilvēki. Iedomājieties, kāda
ir sajūta, ja ārā uz viņas palodzes visu laiku
sēž kaķi, kuri vēro žurku rosīšanos dzīvoklī!
Kāpņutelpas durvis esam spiesti turēt vaļā
arī ziemā, jo smaka ir nepanesama. Savos
dzīvokļos esam aiztaisījuši pat visniecīgākās
spraugas, bet vienalga šad tad konstatējam
grauzēju mēslus.»
JNĪP Juridiskās daļas vadītāja Jana
Antsone norāda, ka līdz šim ar tiesas spriedumu no mājokļa antisanitāru apstākļu dēļ
izlikti vairāki pašvaldības dzīvokļu īrnieki,
savukārt par izlikšanu no personīgā īpašuma tiesvedība pirms gadiem sākta vienā
gadījumā, taču process pārtraukts dzīvokļa
īpašnieces nāves dēļ.
Savukārt Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce informē, ka pēdējo gadu
laikā saņemtas vien atsevišķas sūdzības par
sadzīves apstākļiem kaimiņu dzīvoklī, taču
lielākoties visas situācijas izdevies atrisināt,
ar īpašnieku veicot pārrunas. Tiesa, šovasar
saņemta informācija, ka dzīvoklī Zirgu ielā
bez uzraudzības atstāti kaķi. «Dzīvoklī tika
konstatēts, ka tajā mitinās 18 kaķi, kuri
izskatījās slimi, nebaroti. Dzīvokli apsekoja
arī Pārtikas veterinārais dienests (PVD),
un dzīvnieki tika izņemti un nogādāti
patversmē,» vienu no pēdējā laika spilgtākajām situācijām saistībā ar antisanitāriem
apstākļiem dzīvoklī min S.Reksce.

Tirgū aktuālāki ir kaķi, nevis grauzēji

SIA «Jelgavas tirgus» valdes loceklis
Valdis Labanovskis tieši kaķus min kā
šobrīd aktuālāko problēmu tirgus teritorijā.
Viņš stāsta, ka par dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumiem ir noslēgti līgumi
ar specializētām firmām un profilaktiskie
pasākumi tiek veikti regulāri atbilstoši
profilaktisko pasākumu plānam, savukārt,
ja saņemtas tirgotāju vai klientu sūdzības,
tiek veikti operatīvie kaitēkļu iznīdēšanas
pasākumi. Viņš vērtē, ka pie šādas pārtikas
koncentrācijas viss ir iespējams. Turklāt
nav izslēgts, ka kāda pele uz tirgu atbrauc
kopā ar, teiksim, kartupeļiem, arī tirgus
infrastruktūra ir nolietojusies. Taču sanitārajiem apstākļiem tirgū tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība, un to plānotās
un pēkšņās pārbaudēs kontrolē arī PVD.
V.Labanovskis norāda, ka deratizācijas,
dezinsekcijas un dezinfekcijas pasākumiem
tirgus teritorijā gadā tiek tērēti vairāk nekā
1500 eiro.
Taču, ja cīņa ar iespējamiem grauzējiem
un insektiem tirgū ir atstrādāta, tad cīņa ar
kaķiem un kaķutantēm vēl aizvien ir cīņa
ar vējdzirnavām. «Ir mums tantes, kuras,

SIA «Sebris DDD» pārstāve novērojusi,
ka privātmāju saimnieki un dzīvokļu īpašnieki šo problēmu cenšas risināt paši un specializēta uzņēmuma pakalpojumus izmanto
vien tad, ja paši netiek galā. «Piemēram, ja
dzīvoklis jāizīrē jaunam klientam, bet vecais
īrnieks atstājis kādu prusaku, īpašnieks nereti vēršas pie profesionāļiem, jo viņam nav
laika eksperimentēt ar dažādiem veikalos
nopērkamiem līdzekļiem – rezultāts nepieciešams nekavējoties,» par klientiem saka
K.Volostņikova, pēc pieredzes arī zinot teikt,
ka saviem spēkiem praktiski nav iespējams
iznīdēt blaktis. «Blakts 21. gadsimtam ir ļoti
raksturīgs kukainis. Turklāt, lai atbrīvotos
no blaktīm, pat profesionāļiem ar vienu
apstrādi var nepietikt.»
Lai gan ne vienmēr insektu un grauzēju
klātbūtni var saistīt ar netīrību, tas ir būtisks faktors. Un netīrība bieži vien ir sociāli
nelabvēlīgu iedzīvotāju kategorijas viena
no raksturīgajām iezīmēm. Piemēram,
šoruden pamatīgāki dezinsekcijas darbi bija
nepieciešami pašvaldības īres namā Stacijas
ielā 13, jo liela daļa īrnieku nejūtas traucēti,
ja dzīvojamā platība un ēdiens jādala ar
šādiem «kaimiņiem».
«Lai dzīvojamās mājās neieperinātos
grauzēji, insekti, pirmkārt, teritorija ir
jāuztur tīra. Ja nebūs nodrošināti dzīvošanai labvēlīgi apstākļi, viņi pametīs šo vietu.
Žurkas un citi grauzēji dzīvo māju pagrabos,
pagalmos un citviet, ja ir pieejama pārtika.
Lai izvairītos no grauzēju klātbūtnes, ir
ieteicams aiztaisīt visas spraugas, pa kurām
grauzēji var iekļūt ēkās,» atgādina Veselības
inspekcijas pārstāve Līga Jeroščeva.

Piecu gadu laikā –
viens beigts prusaks

Viņa gan akcentē, ka no Veselības inspekcijas viedokļa grauzēju un insektu jautājumu nevar uzskatīt par problēmu Jelgavā.
Proti, pēdējo piecu gadu laikā saņemta tikai
viena rakstiska sūdzība – 2012. gadā – par
insektu esamību, kura bija pamatota. «Sūdzība par prusaku esamību tika saņemta
par kādu Jelgavas izglītības iestādi. Attiecīgi
tika veikta kontrole, kuras laikā konstatēts
viens beigts prusaks. Iestādes atbildīgai
personai tika uzdots veikt dezinfekcijas
pasākumus atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem un par pasākumu izpildi informēt Veselības inspekciju. Pēc šī gadījuma
vairs nav saņemtas sūdzības par insektu
vai grauzēju esamību ēkās Jelgavā,» tā
L.Jeroščeva, atgādinot, ka Veselības inspekcija ne tikai kontrolē situāciju, bet arī sniedz
konsultācijas problēmu risinājumam.

Ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris

Čempions spēka trīscīņā

Par Latvijas čem
pionu spēka trīscīņā bez ekipējuma kļuvis Jelgavas
kluba «Apolons»
vecmeistars Aleksandrs Smelovs
(attēlā), veterānu grupā svara
kategorijā līdz
105 kilogramiem
kopā paceļot 500
kilogramus. Savukārt bronzas medaļu
junioru grupā izcīnīja mūsu kluba
pārstāvis Vladislavs Konderko, kurš
svara kategorijā līdz 105 kilogramiem
sasniedza personīgo rekordu – 500
kilogramus.

Būs Zvaigžņu spēle hokejā

Pēc ilgu gadu pārtraukuma šogad tiks
rīkota hokeja Virslīgas Zvaigžņu spēle, kurā
sacentīsies Rodrigo Laviņa un Oļega Sorokina komandas. Sākumsastāva hokejisti
tiks izraudzīti līdzjutēju interneta balsojumā vietnē uzvaretaji.com/zvaigznu-spele,
kas noslēgsies 12. decembrī. Atlikušo maiņu spēlētājus noteiks direktorāta izvēlētie
treneri. R.Laviņa komandas sastāvu veidos
HK «Kurbads», HK «Liepāja», HS «Rīga»
un HS «Rīga 99»/HK «Tukums» hokejisti,
savukārt O.Sorokina komandā spēlēs HK
«Mogo», HK «Zemgale/LLU» un HK «Prizma» hokejisti. Zvaigžņu spēle notiks 26.
decembrī pulksten 14 «Volvo» hallē Rīgā.
Mača pārtraukumos spēlētāji piedalīsies
četru disciplīnu prasmju konkursā. Spēle
tiks rādīta tiešraidē LTV7 kanālā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Karatistiem septiņas medaļas Tiekas labākie džudisti
Jelgavas kluba «Vitus» sportisti izcīnījuši
septiņas medaļas starptautiskā karatē turnīrā «Latvia Open 2015». Zelta medaļa tika
Ņikitam Maksanovam sumo 8 – 9 gadu
vecuma grupā svarā līdz 30 kilogramiem
un Robertam Prančam kata vecumā līdz
12 gadiem. R.Prančs izcīnīja arī sudraba
medaļu kumite. Sudraba medaļa arī Igoram Agafonovam kumite vecumā līdz 13
gadiem. Vēl I.Agafonovam bronza kata.
Tāpat bronza Igoram Pinkevičam kumite
vecumā līdz 18 gadiem un svarā līdz 61
kilogramam. Vēl kluba «Vitus» karatists
Gustavs Bisnieks izcīnīja 2. vietu komandu
cīņas kumite vecumā līdz 16 gadiem, pārstāvot klubu «Fudzi». Turnīrā piedalījās ap
800 karatistu no Azerbaidžānas, Krievijas,
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Latvijas.

Rīgā norisinājās starptautisks džudo turnīrs
«Latvian Open», kurā individuālajā vērtējumā piedalījās labākie džudisti no Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas. Sacensībās startēja
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudisti. No mūsējiem labākais rezultāts
Jurijam Putinam – 2. vieta (attēlā). Pārējie
rezultāti: Milenai Rinkevičai un Andrejam
Rebrovam – 5. vieta, Emīlam Saksonam un
Maksimam Jelinskim – 7. vieta.

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Liepājā jau 26. reizi Latvijā
norisinājās Novadu kauss peldēšanā, kurā 25. reizi uzvarēja
jelgavnieki jeb Zemgales komanda. Šis gads ir īpašs arī ar
to, ka mūsu peldētāji uzstādīja
trīs sacensību rekordus, kā arī
uzrādīja sacensību augstvērtīgāko rezultātu.
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) direktore Zelma Ozoliņa stāsta,
ka divi no jaunajiem sacensību rekordiem
pieder Denisam Komaram – 100 un 200
metros brasā. Simts metrus Deniss nopeldēja 1:01,61 minūtē, divsimt metrus – 2:17,21
minūtē. Abās distancēs viņš izpildīja arī
Sporta meistara normatīvu, turklāt Denisa rezultāts 100 metros tika atzīts arī par
visu sacensību augstvērtīgāko rezultātu.
Jāpiebilst, ka otrdien D.Komars kopā ar
vēl diviem Latvijas peldētājiem devās uz
Izraēlu, kur piedalīsies Eiropas čempionātā
un startēs 50 un 100 metru distancē.
Vēl sacensību rekordu jelgavnieki uzstā-

dīja 4x50 metru brīvā stila stafetē, nopeldot
to 1:34,11 minūtēs. Stafetē peldēja Aleksis
Naumovs, Vladimirs Šinkus, Jānis Freimanis un Jevgeņijs Boicovs.
Zelta medaļu un Agra Kārkliņa balvu,
kā arī 200 eiro naudas balvu no Liepājas
mēra Ulda Seska saņēma JSPS peldētājs
J.Boicovs. «Liepājnieks A.Kārkliņš bija
pirmais Latvijas sportists, kuram izdevās
nopeldēt 100 metrus brīvajā stilā ātrāk par
vienu minūti, tāpēc Liepājā tiek pasniegta
viņa vārdā nosaukta speciālbalva,» paskaidro Z.Ozoliņa. Jevgeņijs šoreiz šo distanci
veica 51,35 sekundēs.
Novadu kausa sacensībās Jelgavu pārstāvēja 24 peldētāji – 12 zēni un 12 meitenes.
Viņu sniegums Zemgales komandai ļāva
uzvarēt jau 25. reizi sacensību vēsturē. Pa
divām zelta medaļām individuālajos peldējumos izcīnīja D.Komars, Kristiāna Kalniņa
un J.Boicovs, kā arī puišu komanda 4x50
stafetē brīvajā stilā un tauriņstilā (Kristers
Rozenbilds, A.Naumovs, J.Freimanis un Iļja
Boicovs). Divas sudraba medaļas izcīnīja
A.Naumovs, kurš pirmo reizi 50 metros brīvajā stilā izpildīja Sporta meistara normatīvu, Ksenija Millere, V.Šinkus un I.Boicovs,
vienu sudraba medaļu – Dagnija Grabuža,

Novadu kausā
peldēšanā
Liepājā augstvērtīgākos
rezultātus uzrādīja jelgavnieks Deniss
Komars (100
metros brasā)
un jūrmalniece Arina
Baikova (100
metros kompleksā), kuri
balvā saņēma
«Pierre Lannier» rokas
pulksteņus.
Foto: no JSPS
arhīva
Veronika Gorškova un meiteņu komanda 4x50 metru tauriņstila (K.Kalniņa,
V.Gorškova, Selīna Kalnišķe, Ksenija Millere) un brīvā stila (S.Kalnišķe, K.Kalniņa,
K.Millere, Gundega Jankovska) stafetē.
Bronza – S.Kalnišķei, Janai Dobrjanskai,

Izsaku pateicību par iejūtību un
operativitāti 18. novembra rītā Jelgavas
NMP brigādei: Romānam Sņetkovam,
Valteram Vāveram un Ilgonim Mellupam.
Rita Mihelsone

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi.
Tālrunis 20084475.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu. Varu aprūpēt vecu
cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 24850341.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Elektromontieris. Var būt arī vienas dienas
darbs. Tālrunis 26077810.

Peldētājiem Novadu kausā –
trīs sacensību rekordi
 Ilze Knusle-Jankevica
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Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja
apliecība. Tālrunis 29682212.

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu frizierei. Tālrunis 29254125
(Nataļja Morozova).
SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370), izolēto
cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā darbā virpotāju frēzētāju ar darba pieredzi (ne mazāku par 5 gadiem) metālapstrādē. Darbavieta
– Ozolniekos, Saules ielā 8. Darba laiks – no
plkst.7 līdz 16. Uzziņas un pieteikšanās pārrunām – pa tālruni 26188315.

Pārdod
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Vafeļu pannu T.25852628
Mazu/vidēju PSRS metālapstrādes
darbgaldu T.25852628
Gleznas, monētas, ordeņus, dzintara krelles
un brošas. Raiņa iela 23. T.26652388.

Izīrē
K.Rozenbildam, I.Boicovam, Maretai Kalnišķei, Andrim Skujam, D.Grabužai. JSPS
direktore piebilst, ka V.Šinkus 100 metros
uz muguras un 100 metros kompleksajā
peldējumā uzstādīja jaunu Jelgavas rekordu
15 – 16 gadu grupā.

Izīrē telpas biroja vai salona vajadzībām viesnīcas
«Jelgava» ēkā. Tālrunis uzziņām 28357481

Vingrotājas – vicečempiones

Aicina sportot kopā ar pasaku tēliem

 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Juridiskie pakalpojumi: prasības pieteikumi tiesām, iesniegumi, sūdzības, konsultācijas. Piedāvājam uzņēmumu juridisko apkalpošanu. RAF
dzīv. masīvs, Rīgas iela 53a, tālr.26406466

Jelgavas BJSS un mākslas vingrošanas kluba «Baltic Flower»
komanda izcīnījusi sudraba
medaļas Latvijas čempionātā
grupu vingrošanā. Trenere Irina Smelova norāda: meitenes
lieliski izpildīja vingrojumu ar
vālēm un saņēma labāko vērtējumu savā vēsturē.
Jelgavu Latvijas čempionātā pārstāvēja astoņas vingrotājas, kuras startēja
gan individuāli, gan grupu vingrojumos.
«Latvijas čempionāts ir nozīmīgs turnīrs,
kas dod iespēju vingrotājām parādīt savu
meistarību. Arī konkurence ir diezgan
liela,» stāsta trenere.

Foto: no treneres arhīva

Sudraba medaļu Latvijas čempionātā
grupu vingrojumos izcīnīja mākslas
vingrotājas Aurēlija Norko (no kreisās),
Anna Murikova, Denīze Andrūne, Renāte
Kurbatova un Alise Lazareva. Treneres Irina Smelova (trešā no labās) un Veronika
Stoļarova (pirmā no labās) priecājas gan
par komandas panākumiem, gan par Karolīnas Mizūnes (otrā no labās) rezultātu
– viņai 7. vieta senioru grupā.

Šoreiz vislabāk veicās tieši komandai
grupu vingrojumos – Renāte Kurbatova,
Alise Lazareva, Denīze Andrūne, Anna
Murikova un Aurēlija Norko Latvijas
čempionātā izcīnīja sudraba medaļas juniorēm. Trenere stāsta, ka grupu vingrojumu
sacensībās komandai jāizpilda divas reizes
vingrojums ar vālēm un vērtēti tiek abi piegājieni. «Meitenēm patīk startēt komandā,
lai gan tas ir grūtāk nekā startēt individuāli,» teic trenere, piebilstot, ka šī Jelgavā ir
vienīgā komanda: tā izveidota tajā vecuma
grupā, kurā trenējas pietiekami daudz
vingrotāju. «Sacensības grupu vingrojumos
var uzskatīt par vienu no krāšņākajiem
sporta pasākumiem – piecu vingrotāju
komanda meistarīgi pārvalda vingrošanas
priekšmetu un uz paklāja parāda mākslas
priekšnesumu, kurā tiek apvienota gan
oriģinalitāte, gan sarežģītība, gan artistiskums. Komandas darbs un spēja pielāgoties
ir galvenie veiksmīga starta nosacījumi,» tā
trenere. Jāpiebilst, ka meitenes sacentās ar
sešām citām komandām.
Individuālajā daudzcīņā Karolīna Mizūne
senioru grupā izcīnīja 7. vietu 23 vingrotāju
konkurencē. Trenere stāsta, ka Karolīnai
nepaveicās vingrojumā ar apli, turklāt, tā
kā sacensības notika divas dienas, bija arī
nogurums. Līdzīgi arī juniorei A.Murikovai
– neveiksme vienā vingrojumā un 10. vieta.
Tomēr trenere uzsver, ka Annas rezultāts ir
labs, jo viņa sacentās ar trīs gadus vecākām
vingrotājām, turklāt šajā grupā pavisam
startēja 53 meitenes. «Pēc pirmās dienas
Anna bija ceturtā, bet otrajā dienā neizdevās vingrojums ar vālēm, un rezultātā
– desmitā,» tā I.Smelova.
Tagad vingrotājas gatavojas starptautiskam turnīram Tallinā «Christmas cup» un
turnīram Rīgā «Ziemassvētku prieki».

5. decembrī notiks ikgadējie
sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm «Heijā, heijā, pulkā nāc!».
Šogad bērniem un vecākiem
sportot palīdzēs dažādi pasaku
tēli, piemēram, mikipele Minnija, zaķis Bannijs, pirāts, kaķenīte
Kitija, jautrais klauniņš.
Kā stāsta Sporta servisa centra speciāliste Aļona Fomenko, šogad pirmsskolas
vecuma bērnu sporta svētku organizēšanai
ir citādāka pieeja nekā pēdējos gados un
pasākumu organizēt palīdzēs ballīšu ideju
aģentūra «Tieši tev», Jelgavas Izglītības
pārvalde un Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde. «Tā kā pasākums notiks jau
24. reizi, gribējās pamainīt pieeju un ienest
jaunas vēsmas,» viņa skaidro.
Šogad princips būs tāds: tiks izvietotas
deviņas uzdevumu stacijas, kurās bērniem
būs jāizpilda kāds uzdevums. Par izpildītu
uzdevumu viņi savā dalības kartē saņems
zīmodziņu. Izpildot visus uzdevumus un
sakrājot deviņus zīmogus, bērnu gaidīs
pārsteigums. Uzdevumu stacijas bērni
varēs apmeklēt jauktā secībā, jo galvenais
ir paveikt visus uzdevumus. «Uzdevumi

Sporta pasākumi
 5. decembrī pulksten 14 – SSC kausa
izcīņa basketbolā; 12. decembrī pulksten 10 – fināls (Sporta hallē).
 12. decembrī pulksten 17 – basketbols: «Ogre» – «Jelgava» (ZOC).
 17. un 18. decembrī pulksten 16
– Ziemassvētku sacensības peldēšanā un
A.Miskarova kausa izcīņa (baseinā).

būs dažādi, piemēram, vajadzēs izkļūt
cauri labirintam, krāsaino bumbu jūrā
atrast apslēptu mantu,» stāsta ballīšu ideju
aģentūras «Tieši tev» vadītāja Kristīne
Bogdane, piebilstot, ka speciāls uzdevums
ir paredzēts arī tētiem. «Pasākuma devīze
ir «Pavadām brīvdienas, sportojot kopā!»,
tāpēc iesaistīsim visus līdznācējus – ja
mammas un tēti būs atnākuši, tad nav ko
sēdēt tribīnēs un skatīties, bet jāpiedalās
kopā ar savu bērnu,» mudina K.Bogdane.
Jāpiebilst, ka pasākuma mērķauditorija ir
pirmsskolas vecuma bērni, tomēr, ja kādam
līdzi atnāks mazliet vecāks brālis vai māsa
(sākumskolas pirmo klašu skolēns) un
ļoti vēlēsies izpildīt kādu uzdevumu, tas
netiks liegts.
Pasākums «Heijā, heijā, pulkā nāc!»
notiks 5. decembrī Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a. Pasākuma atklāšana paredzēta pulksten 11. To vadīs Pepija Garzeķe.
Pēc tam visi dalībnieki individuāli apmeklēs
uzdevumu stacijas. Uzdevumu pildīšanai
atvēlēta pusotra divas stundas. Pasākuma
noslēgumā visiem kopā būs neliels gandarījuma brīdis. Jāpiebilst, ka pasākuma laikā
hallē darbosies arī fotostūrītis.
Pasākumam iepriekš nav jāpiesakās.
Dalībnieku reģistrēšanās sāksies pulksten
10. Dalība pasākumā ir bez maksas, līdzi
jāņem maiņas apavi.
 19. decembrī pulksten 10 – Jaungada
balvas izcīņa volejbolā (Sporta hallē).
 19. decembrī pulksten 16 – hokejs:
HK «Liepāja» – HK «Zemgale/LLU» (Ledus
hallē).
 19. decembrī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – «Bigbank» Tartu
(ZOC).
 20. decembrī pulksten 10 – Latvijas
čempionāts spīdmintonā (Sporta hallē).

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Privātstundas latviešu val. T.25150681

1-ist. dzīvokli maina pret 2-ist. dzīvokli.
T.29852678
Mēbeļu un dzīvokļu remonts. T.25389737
Remonta darbi mājoklim un birojam. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro; noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Kreatīvs» ziemas atlaides pieminekļiem.
T.29537176
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
BEATRISE MEINERTE (1942. g.)
AIVARS ŠTEINS (1951. g.)
REGĪNA KAIRIŠA (1921. g.)
ARVĪDS RĀDENS (1942. g.)
GENADIJS ŠIDLO (1968. g.)
MARIJA VEILANDE (1939. g.)
ELMĀRS PAUČE (1951. g.)
EDGARS MAJORS (1964. g.)
VLADIMIRS ZATURSKIS (1969. g.).
Izvadīšana 03.12. plkst.15 Baložu kapsētā.

 21. decembrī pulksten 11 – BJSS sacensības «Ziemassvētku balva vieglatlētikā
2015» (Sporta hallē).
 23. decembrī pulksten 10 – Jaungada sprints peldēšanā, J.Mistera kauss,
A.Ozoliņas kauss (baseinā).
 23. decembrī pulksten 19 – basketbols: «LU» – BK «Jelgava» (ZOC).
 28. decembrī pulksten 18 – «Sporta
laureāts 2015» (Sporta hallē).
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2135.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 73.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Vēlēšanu solījumi un citi meli».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 220.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 72.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2135.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
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 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 678.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 219.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
11.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
10 km sprints vīriešiem. 07.03.2015.
14.25 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. 08.03.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «Pasaules sporta balva «Laureus 2015»».*
22.45 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.30 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 22.sērija.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 54.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 11.sērija.
23.15 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.10 «Attīstības kods».
1.35 «LNT ziņu «Top 10»».
2.20 «Saikne 2». ASV seriāls. 3.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 313.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 30.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Trīs musketieri». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
10.10 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Māmiņu klubs 8».
11.15 «Ēdiena daba».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 9.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 52. un 53.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 10.sērija.
22.10 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
23.15 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 19.sērija.
1.40 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 9.sērija.
2.35 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 313.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2136.sērija.

9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 74.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Indija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 221.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 73.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2136.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgļi». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 TV PIRMIZRĀDE. «Vīnes filharmoniķi. Karla Nilsena un
Žana Sibēliusa jubilejas koncerts».
1.25 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija. 2010.g.

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 220.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm. 15.03.2015.
14.25 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem. 15.03.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule». Dokumentāla filma.
20.55 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.05 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.25 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
11.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
12.05 «Mīlēšu tevi mūžam». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 56.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ļauj iet, ja mīli». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.45 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 314.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 1.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 15.sērija.
10.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 10.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 53. un 54.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.10 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.10 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
1.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 15.sērija.
2.45 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 314.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2137.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 75.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».*
12.20 «Trešā reiha propagandisti. Otrā daļa». Dokumentāla filma.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Momentuzņēmums».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 222.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 74.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2137.sērija.

tv programma
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 221.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
13.10 «Sporta studijas diskusija».
14.10 «Latvijas sporta varoņi». Bobsleja zvaigznājs.
15.10 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Teritorija – Vija Celmiņš». Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Alise Zariņa. Normāli cilvēki». Īsfilma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Vigo Zaļaiskalns. Ne savējais». Īsfilma.
23.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāls cikls. 3.sērija.
23.30 «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols». Dok.filma. 1.sērija.
0.25 «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule». Dok.filma.
1.15 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Ļauj iet, ja mīli». Vācijas melodrāma. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 58.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.10 «Cilvēces bērns». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma. 2006.g.
0.20 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 41.sērija.
1.25 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
2.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 315.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 2.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 3.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 54. un 55.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 25.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
0.40 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
1.35 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
2.25 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 1.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2138.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 76.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 223.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 75.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2138.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Skaņusaite».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Detektīvs Mārtiņš».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Bēgļi». Dokumentāla filma.
1.35 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 222.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Ielas garumā».* Tartu. No Domkalna pa Universitātes un
Aizsarggrāvju ielām (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Teritorija – Vija Celmiņš». Dokumentāla filma.
13.30 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
15.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.20 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
21.25 «Iebrauc kino».*
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.45 «Personība. 100 g kultūras».*
23.45 «Sporta studija».
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
12.05 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 2003.g. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 60.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 23.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 21.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 2». ASV seriāls. 42.sērija.
1.15 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
1.55 «Nemelo man!»
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 316.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 3.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 40.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 55. un 56.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.05 «Cilvēks uz dzegas». ASV krimināltrilleris. 2012.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 2.sērija.
2.45 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 316.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 77.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 224.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 76.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
2.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.50 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 223.sērija.
9.15 «Kūku kari».*
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Melu laboratorija».*
14.00 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Visstraujāko pārmaiņu vieta». Dok.filma (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! «Bel canto»».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dzelzceļnieks».
Austrālijas biogrāfiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
0.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Normāli cilvēki». Īsfilma.
1.35 «Ne savējais». Īsfilma.
2.00 «Visstraujāko pārmaiņu vieta». Dok.filma (ar subt.).
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts».*

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 2003.g. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 62.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
22.25 «BIGBANK Latvijas pērles. Mīlas rokbalādes». Koncerts.
0.20 «Dzīvīte».
0.50 «Mīlēšu tevi mūžam». Vācijas melodrāma. 2008.g.
2.15 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 317.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 4.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 41.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 5.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
22.35 «Aizmirst Sāru Maršalu». ASV komēdija. 2008.g.
0.55 «Cilvēks uz dzegas». ASV krimināltrilleris. 2012.g.
2.45 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 27.sērija.
3.10 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 12. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Sniega karaliene». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
13.10 «Aculiecinieks».*
13.25 «Skaņusaite».*
14.00 «Latvijas kods. Detektīvs Mārtiņš». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». V.Kalnbērzs (ar subt.).
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
22.25 «Dzelzceļnieks». Austrālijas biogrāfiska drāma. 2013.g.
0.40 «Supernova 2015».*
2.50 «LTV portretu izlase». I.Busulis.
3.25 «Sporta studija».
4.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
5.05 «Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure».
LTV dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Province».* (ar subt.).
7.05 «Balss pavēlnieks».*
8.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
9.25 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
10.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris
10.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
12.05 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
12.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
13.20 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
15.35 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
16.50 «Šefpavārs līdzņemšanai».
17.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.00 TIEŠRAIDE. ««UEFA Euro 2016» grupu turnīra izloze».
20.20 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
21.10 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.50 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.50 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.35 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
2.05 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
2.33 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
4.59 «Dzimis Eiropā».*

13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Rēgu rakstnieks».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV spēle.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bellas salas maģija».
ASV komiska drāma. 2013.g.
0.55 «Iebrauc kino».*
1.25 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
2.25 «Supernova 2015».*
4.25 «Personība. 100 g kultūras».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LNT

LTV7

5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 2.sērija.
5.25 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 10.sērija.
6.25 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
7.20 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
12.30 «Galileo 3».
13.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.25 TV PIRMIZRĀDE. «Noslēpumainā meitene».
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
15.05 «Franču skūpsts». Romantiska komēdija. 1995.g.
17.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 28.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
2.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 10.sērija.
3.25 «LNT brokastis».

5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».*
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.55 «Kūku kari».*
11.55 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 318.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.05 «Kā noķert brīnumputnu». Krievijas animācijas filma. 2012.g.
12.35 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.
15.00 «Bēthovens». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
16.55 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Jautrās pleznas 2».
Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
21.40 «Sātans «Pradas» brunčos». ASV komiska melodrāma. 2006.g.
0.00 TV PIRMIZRĀDE. «Stounhērstas trakonams». ASV trilleris. 2014.g.
2.10 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 28.sērija.

Svētdiena, 13. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).

Jelgavas 5. vidusskolas
deju kolektīvam

«Ija» - 35
«Ija» aicina draugus uz deju kolektīva

35. gadadienai veltītu
svētku koncertu

11. decembrī plkst.18 skolas aktu zālē!
Ieeja – ar ielūgumiem.
Tālrunis 63021107.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2015. gada 9. decembrī
plkst.18 organizē

Atvērto durvju dienu
2016./2017. m.g. 1. klašu
skolēniem un vecākiem.

Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma decembrī:
Ziemassvētku dāvanu, sveču
un galdu noformēšana.

Dienas grupai nodarbības –
7., 8., 9. decembrī,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Tālrunis uzziņām – 26189613.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
13.50 «Robotāda». Dokumentāla filma.
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
15.05 «Sniega karaliene». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
16.45 TIEŠRAIDE. «Latvijas kausa izcīņa volejbolā». Finālspēle.
19.05 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
20.10 «Lielais cirks 8». 1.daļa.
21.55 «Miglas krasts». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
23.45 «Tās tik ir operas! «Bel canto»». Dokumentālu filmu cikls.
0.40 «Sapņu viesnīca. Dienvidāfrika». Melodrāma.
2.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.05 «Anekdošu šovs 2».*
4.05 «Sporta studija».
4.45 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 3.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Purvāji 4». ASV seriāls. 11.sērija.
6.30 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2013.g. 23.sērija.
12.05 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 40.sērija.
12.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.30 «Dzintara dziesmas 5».
15.30 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».

20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Dzelzs lēdija». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2011.g.
23.05 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
0.05 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
1.55 «Noslēpumainā meitene». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
3.15 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
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8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bēthovens». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
12.55 «Kupidons». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
14.40 «Sātans «Pradas» brunčos».
ASV komiska melodrāma. 2006.g.
17.00 «Jautrās pleznas 2». Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Gulivera ceļojumi». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
21.50 «Zaļā jūdze». ASV drāma. 1999.g.
1.45 «Kupidons». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
3.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.55 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
4.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 3. decembrī pulksten 18 – sarunu ciklā «Cepums ar slavenību» viesojas modes
dizainere, stiliste un ilustratore Baiba Ladiga-Kobajaši, kura pēc sešiem gadiem, kas
pavadīti Šanhajā, atgriezusies Latvijā (kafejnīcas «Silva» 2. stāvā).
 3. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī» (4. vidusskolas koncertzālē).
 ATCELTS! 3. decembrī pulksten 19 – klasiskā krievu baleta (Maskava) viesizrāde:
P.Čaikovska baleta šovs «Riekstkodis» (pēc E.T.A.Hofmaņa pasakas «Riekstkodis un peļu
ķēniņš» motīviem). Iegādātās biļetes nododamas «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.
 4. decembrī pulksten 14 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2015»: apbalvošanas ceremonija. Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 4. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku ieskaņas koncertuzvedums «Ceļā uz gaismu». Piedalās kori «Skali» un «Skaliņi» (mākslinieciskais vadītājs R.Bērtiņš, diriģentes
A.Urka un L.Paegle), 11.m klase, individuālie izpildītāji. Režisore A.Leite. Scenārija autore
M.Asarīte (Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 5. decembrī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. decembrī pulksten 14 – Jelgavas bigbenda adventes koncerts. Programmā:
F.Sinatras, E.Piafas un Ziemassvētku dziesmas džeza aranžējumos. Solisti: A.Vītoliņa,
D.Kalniņš. Mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis. Biļešu cena – € 2 – 5 (kultūras namā).
 6. decembrī pulksten 16 – sarunu vakars ar Valdi Muktupāvelu (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 No 7. līdz 13. decembrim – Aizmāršīgo lasītāju dienas. Iespēja Jelgavas pilsētas
bibliotēku grāmatas atdot bez kavējuma naudas (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
 9. decembrī pulksten 12 – LLU darbinieku un studentu Ziemassvētku tirdziņš.
Papildu informācija – pa tālruni 63005718 vai e-pastu informacija@llu.lv (Jelgavas
pils vītņu kāpņu foajē).
 12. decembrī pulksten 16 – II kokļu mūzikas ziemas festivāla «Kokļu skaņas ziemas
mirdzumā» koncerts «Kokle un balss». Piedalās: koklētāju ansambļi «Austriņa» (vadītāja
I.Tauriņa), «Zelta stīdziņa» un Jelgavas Mūzikas vidusskola (vadītāja B.Deruma), «Dzītari»
(vadītāja D.Cerbule), «Rasa» (vadītāja I.Ābola), M.Bruce (kokle), B.Ozoliņa (balss, etnogrāfiskā kokle), A.Eglīte (kokle), I.Birģele (ērģeles), R.Ziemele (balss). Ieeja – bez maksas
(Svētās Annas baznīcā).
 12. decembrī pulksten 16 – ukraiņu kultūras centra «Džerelo» 10 gadu jubilejas
pasākums (Jelgavas novada domes aktu zālē).
 12. decembrī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas «Intriga» ziemas koncerts «Dāvana». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Koncerta viesi – grupa «Ne citu rīt». Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
 12. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku ballei – 30. Ieejas kartes cena – € 25. Biļetes
nopērkamas www.bilesuparadize.lv vai Jelgavas pils muzejā darbdienās no pulksten 10
līdz 16.30. Rezervācija un papildu informācija – pa tālruni 26498504 vai e-pastu anita.
pruse@llu (Jelgavas pilī).

Atbalstot bērnu rehabilitāciju
Latvijā, greznos eglīti
 Egija Grošteine

Jau vairākus gadus Jelgavā ir
tradīcija labdarības pasākumā
decembrī iedegt un izgreznot
Labo domu un darbu egli. Labdarības pasākums norisināsies
šodien, 3. decembrī, pulksten
17.30 Driksas ielā, un šoreiz iedzīvotāji aicināti atbalstīt smagi
slimu bērnu ārstniecību jaunajā
«Ziedot.lv» rehabilitācijas centrā «Poga».
Kā stāsta «Swedbank» finanšu centra
«Jelgava» vadītāja Daiga Jakoviča, rehabilitācijas centrs «Poga» ir «Ziedot.lv» jaunākā
labdarības iniciatīva. Jaunizveidotais centrs
pirmos mazos pacientus uzņems jau 2016.
gadā, un tajā smagi slimiem bērniem tiks
nodrošināti kvalitatīvi rehabilitācijas pakalpojumi.
Lai pirmajiem 60 bērniem nodrošinātu
pilnu rehabilitācijas kursu, nepieciešami
144 000 eiro, tāpēc «Swedbank» Jelgavas
filiāle aicina ikvienu pievienoties labdarības kustībai pasākuma laikā, kā arī
ziedot portālā www.ziedot.lv, «Swedbank»
internetbankā vai pa labdarības tālruni
90067007.
«No Jelgavas un Jelgavas novada sniedzam palīdzību 14 bērnu ģimenēm, kas

vērsušās pie «Ziedot.lv». Šiem bērniem
nepieciešama dažāda veida rehabilitācija.
Jaunais rehabilitācijas centrs «Poga»,
uzsākot darbu, konsultēs bērniņus un,
pamatojoties uz ārstu rekomendācijām,
izveidos visefektīvāko rehabilitācijas plānu.
Ja vecāki vēlēsies un viņu atvasītēm derēs
centrā pieejamās rehabilitācijas programmas, tad par saziedotajiem līdzekļiem bērni
tās varēs izmantot,» informē «Ziedot.lv»
komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne.
Ziemassvētku eglītes rotāšanas tradīcijā
piedalīties ir aicināts ikviens, eglītē simboliski iekarot ar savām labajām domām un
novēlējumiem uzlādētu eņģelīti. Kā ierasts,
lielu daļu rotājumu eglītē iekārs Jelgavas
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolu audzēkņi. Jāpiebilst, ka
īpašu eņģeli ir izgatavojuši Jelgavas bērnu
un jauniešu centra «Junda» Ādas plastikas
darbnīcas dalībnieki.
Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēs popgrupa «Lai
skan». Savukārt «Swedbank» Jelgavas
filiāles darbinieki klātesošos cienās ar tēju,
piparkūkām un dāvinās īpašas piparkūku
pogas, kas, atbalstot smagi slimu bērnu rehabilitāciju «Pogā», arī tiks iekārtas svētku
eglītē. Plānots, ka pasākumā piedalīsies arī
«Ziedot.lv» vadītāja Rūta Dimanta, kura
vēlas pateikties jelgavniekiem par viņu labo
sirdi, iejūtību un līdzcietību.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris

«Jundas» tautas deju
kolektīvi atzīmēs 15. jubileju

Foto: no JV arhīva
 Egija Grošteine

5. decembrī Jelgavas bērnu
un jauniešu centra «Junda»
tautas deju kolektīvi «Jundaliņi», «Jundēni» un «Jundari»
ar krāšņu koncertuzvedumu
«Kas var zvaigznes izskaitīt…»
Jelgavas kultūras namā svinēs
savu 15. dzimšanas dienu.
Kā stāsta «Jundas» direktores vietniece izglītības jomā Zane Leikuma, šoreiz
jubilejas koncertā radošuma iedarbināšanā talkā nākusi oriģinālmūzikas autore
Inguna Lipska, savukārt koncerta režisore ir Elīna Apsīte. Pusotras stundas laikā
tiks izdejoti jauniestudējumi, piedaloties
visu vecumu grupu dejotājiem. Plānots,
ka deju kolektīvi savā jubilejā skatītājus
5. decembrī priecēs divos koncertos
– pulksten 14 un 17.
Dejotāji parādīs, ka zvaigznes ir ne
tikai tie spīgulīši, ko redzam, paveroties
nakšņotajās debesīs, stāsta deju kolektīvu mākslinieciskā vadītāja Madlēna
Bratkus. «Zvaigznes esam arī mēs paši

– dejotāji –, tās ir arī vecāki, kuru atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs, kā arī visi
tie jaukie brīži, kas šo 15 gadu laikā,
kopš darbojas «Jundas» deju kolektīvi,
ir piedzīvoti,» tā viņa, paskaidrojot, ka
koncertiem izvēlēts nosaukums «Kas var
zvaigznes izskaitīt…» ar nolūku skatītājiem parādīt, ka laimīgi cilvēki zvaigznes
saskaitīt nemaz nevar. Ja tomēr kādam
tas izdodas, tā ir zīme, ka dzīvē kaut kas
nav kārtībā, kaut kā trūkst.
Jubilejas reizē dejotāji uz skatuves
rotaļāsies ar skaitļiem. Skatītājiem
būs iespēja novērtēt dažādas dejas, kur
dziesmu vārdos ir apspēlēta skaitļu
tematika. Piemēram, tiks izdejota deja
«Trīs zirnīši vezumā», «Es biju māmiņai
viena pati meitiņa», «Divi, divi, kas tie
divi» un citas.
Kolektīvu vēsture aizsākās tolaik
dēvētajā Pionieru namā ar Maijas Salzirnes ideju dot iespēju bērniem mācīties
latviešu tautas deju. Šobrīd to turpina
darīt teju 250 «Jundas» bērni un jaunieši
mākslinieciskās vadītājas M.Bratkus,
koncertmeistares Gunas Vanagas un
deju pedagoģes Elīnas Mednes vadībā,

kurām šis nav tikai darbs, bet gan drīzāk
dzīvesveids, kas prasa lieliskas organizatoriskās prasmes ik dienu un reizē sniedz
gandarījumu.
«Jundaliņos», «Jundēnos» un «Jundaros» tautas dejas iemaņas bērni sāk
izkopt jau no četru gadu vecuma un
turpina to darīt līdz vidusskolas beigām.
Dejotāji piedalās dažādos pasākumos,
kā arī mēdz doties kopīgos ārzemju
braucienos. Mākslinieciskās prasmes
tiek apliecinātas, sākot ar mēģinājumu
zāli un beidzot ar Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas
bija viens no galvenajiem notikumiem
dejotāju dzīvē arī šovasar. Būtiski, ka
savu 15 pastāvēšanas gadu laikā «Jundas» kolektīvi ir piedalījušies septiņos
Dziesmu un deju svētkos. Nemainīga
tradīcija ir arī gadu mijas koncerti, kuros gan skatītāji zālē, gan paši dejotāji
iepazīst tradicionālo latviešu dzīves ziņu
un kultūru.
Koncerta biļetes var iegādāties bērnu
un jauniešu centrā «Junda» (Pasta ielā
32), koncerta dienā – kultūras namā.
Biļešu cena – 2 – 3 eiro.

Jelgavas Svētku koris aicina uz
muzikālu stāstu par Staburagu
 Egija Grošteine

«Jau aprit piecdesmit gadi,
kopš Daugavas Staburags
raudāja pēdējo reizi. Paaudze, kas to vēl ir pieredzējusi,
noveco, un šodien ziņas par
mūsu vēsturiskās atmiņas
simbolu atrodamas vien
«Vikipēdijā», senās fotogrāfijās un Valda «Staburaga
bērnos». Varbūt tieši tāpēc
ir īstais laiks ieskandināt
nogrimušo simbolu, ļaujot
tam mūs uzrunāt mūzikas
tēlu valodā, stāstot par to,
kas bijis, sapņojot par to, kas
vēl tikai būs...» tā, stāstot
par koncertuzvedumu «Staburags», kas 5. decembrī
pulksten 18 notiks Jelgavas
Valsts ģimnāzijas zālē, saka
Jelgavas Svētku kora mākslinieciskais vadītājs Guntis
Pavilons.
Jautāts par koncertuzveduma sižetu,
viņš stāsta, ka mūziķi caur priekšnesumiem skatītājiem atgādinās, ka
mēs, cilvēki, paši esam atbildīgi par to,

ka Staburaga vairs nav, piebilstot, ka
simboliski Staburags mūsdienās atkal
un atkal parādās dažādu apdraudētu
vērtību veidolā, par ko esam atbildīgi.
Koncertā nozīmīga ir arī mīlestības
tematika, stāsta G.Pavilons. Latvijas
folkloras krātuvē ir daudz teiku par
Staburagu. Viena no tām vēsta par
meiteni, kuras līgavainis bijis zvejnieks.
Reiz, kad viņa, kā allaž, gaidījusi mīļoto
uz klinšu radzes, sacēlusies liela vētra,
un puisis noslīcis. Meitene, to redzēdama, palikusi raudam augstajā krastā,
sastingusi un pārvērtusies par akmens
radzi, taču asaras nav rimušas tecēt. Arī
šo stāstu kopā ar citiem, par ko vēsta
Valda «Staburaga bērni», klausītājiem
caur mūziku pastāstīs Jelgavas Svētku
koris, kurā apvienojušies koru «Zemgale», «Mītava», «Tik un tā», «Skali»,
«Sidrabe» un «Riti», kā arī Jelgavas
Mūzikas vidusskolas mācību kora un
Annas baznīcas kora dziedātāji un
diriģenti.
Skanēs ne tikai kormūzika, bet arī
solomūzika, klaviermūzika un vijoļmūzika. Piedalīsies Baiba Renerte (mecosoprāns), Mārtiņš Zvīgulis (tenors),
Edīte Ziemele (klavieres) un Viktorija
Žukova (vijole). Diriģenti – Jānis Zirnis

un Ints Teterovskis, kuri nav nejauši
izvēlēti, bet gan izraudzīti tādēļ, ka ir
izcili latviešu kordiriģenti, kuri katrs
savā laikā bijuši Jelgavas koru virsdiriģenti, kā arī spējuši atrast lielisku kontaktu ar Jelgavas koru dziedātājiem iepriekšējā koncertuzvedumā «Mirdzi kā
zvaigzne». Diriģēs arī šī koncerta idejas
autors G.Pavilons. Koncertuzveduma
režisors ir Uģis Brikmanis. Programmā
ir Pētera Barisona, Haralda Berino un
Romualda Kalsona mūzika.
Mudinot cilvēkus apmeklēt koncertuzvedumu, G.Pavilons uzsver, ka
bezmaksas ieeja nebūt neliecina par
mākslinieciskās kvalitātes trūkumu, jo
šoreiz koncerts ir kā dāvana Jelgavas
iedzīvotājiem pilsētas 750 gadu jubilejā. «Jelgavas Valsts ģimnāzijas zāle
ir slavena ar savu brīnišķīgo akustiku,
kuras kvalitāti apstiprinājuši ļoti daudzi mūziķi. Un, kamēr mūsu pilsētā
vēl nav tādas koncertzāles kā Rēzeknē,
Cēsīs vai Liepājā, tikmēr esam pateicīgi
izmantot mūsu Valsts ģimnāzijas zāli,»
tā G.Pavilons.
Jāpiebilst, ka pavasarī šo koncertprogrammu būs iespēja novērtēt arī
Zemgales un Sēlijas dižākā komponista
P.Barisona dzimtajā pusē Sēlpilī.

