Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 1. decembrī
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507
vai 63005558.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

Pašvaldība bērnus
aicina uz izrādēm
 Jana Bahmane

Decembrī Jelgavas
pilsētas pašvaldība
mazākajiem jelgavniekiem tradicionāli
dāvina teātra izrādes, kas no 5. līdz
8. decembrim būs
skatāmas Jelgavas
kultūras nama Lielajā zālē. Šogad bērni
varēs dzīvot līdzi iestudējumiem «Mazā
raganiņa» – viens no
tiem būs Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
iestudējums režisora
Andra Bolmaņa režijā, bet otrs – Alunāna teātra un teātra
studijas «Čaika» kopdarbs režisora Arvīda
Matisona režijā.
«Šo iestudējumu veidoju gan
pēc rakstnieka Otfrīda Preislera stāsta, gan pēc lugas «Mazā
raganiņa» motīviem. Izrādes
nozīmīgākais vēstījums ir, ka

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

Šo svētdien, 3. decembrī, Pirmajā adventē, Hercoga
Jēkaba laukumā pulksten 17 tradicionāli kopā iedegsim pilsētas lielo egli, bet jau no pulksten 15 turpat,
Hercoga Jēkaba laukumā, notiks Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, kurā piedalīsies vairāk nekā 20 tirgotāju.
Šogad pirmo reizi pilsētas lielās egles iedegšanas pasākumu
ievadīs Ziemassvētku dāvanu
tirdziņš, kas Hercoga Jēkaba
laukumā notiks no pulksten 15
līdz 18. «Dalībai tirdziņā pieteikušies vairāk nekā divdesmit
tirgotāju, kas būs sarūpējuši
adventes vainagus, piparkūkas
un piparkūku mīklu, karstvīnu,

dažādas garšvielas, sveces un
citas tematiskas dāvaniņas,»
stāsta iestādes «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle.
Bet pulksten 17 pilsētas egles
iedegšanas pasākumā mazus
un lielus jelgavniekus priecēs
teatralizēts uzvedums «Sajukusī pasaciņa», kurā piedalīsies Ādolfa Alunāna Jelgavas

teātra aktieri un deju studija
«Intriga». «Ziemassvētku gaidīšanas laikā mēdz notikt dažādi
brīnumi, un viens no tiem būs
noticis šeit – dažādas pasakas
būs sajaukušās, un tēli ceļos no
vienas pasakas uz citu. Mums
būs jāgaida kāds palīgs, kas palīdzēs atšķetināt, kura pasaka ir
kura,» iestudējuma ideju ieskicē
režisore Dace Vilne.
Līdzīgi kā pērn, arī šogad
pilsētas egle veidota no 45
mazām eglītēm, un tā sasniedz
aptuveni 18 metru augstumu.
Tās rotāšanai šogad izmantoti
78 trīs dažādu diametru gaismas dekori un sarkanas LED

 Ritma Gaidamoviča

Novembra domes sēdē
apstiprināti pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA
«Zemgales EKO» maksas pakalpojumi, kas
paredz: Jelgavas dalīto
atkritumu šķirošanas
laukumos automašīnu
riepas iedzīvotāji var
nodot tikai par maksu.
Cena par vienu riepu
atkarībā no tās izmēra ir
1,57–2,23 eiro plus PVN.
SIA «Zemgales EKO» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis skaidro, ka līdz šim dalīto atkritumu
savākšanas laukumos nolietotās
automašīnu riepas no iedzīvotā-

jiem tika pieņemtas bez maksas
un jelgavnieki šo iespēju labprāt
arī izmantoja. «Automašīnu riepas
nav atkritumi, kuriem atbilstoši noteikumiem obligāti būtu
jānodrošina pieņemšana dalīto
atkritumu šķirošanas laukumos,
taču mēs šādu iespēju piedāvājām, turklāt bez maksas. Šobrīd
situācija ir mainījusies un šo
pakalpojumu bez maksas vairs nevaram nodrošināt, jo SIA «Riepu
bloki», ar kuru mums bija noslēgts
līgums par riepu utilizāciju bez
maksas, Valsts vides dienests par
neatbilstošu nolietoto riepu iznīcināšanu aprēķināja sodu vairāk
nekā 12,9 miljonu eiro apmērā, un
uzņēmums ir bankrotējis. Jaunie
sadarbības partneri par nolietoto
riepu pārstrādi prasa samaksu,

un šī iemesla dēļ arī mēs esam
spiesti riepas pieņemt par maksu,»
skaidro A.Jankovskis, piebilstot,
ka maksa aprēķināta, ņemot vērā
nolietoto riepu utilizācijas izdevumus. SIA «Zemgales EKO» peļņu
no tā negūst.
Šobrīd nolietotās automašīnu
riepas dalīto atkritumu šķirošanas
laukumos Salnas ielā 20, Paula
Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84
var nodot tikai par maksu. Vienā
reizē var nodot ne vairāk kā četras riepas. Cena par vienu riepu
ar diametru R15–16 ir 1,57 eiro
plus PVN, par riepu ar diametru
R16–18 – 1,90 eiro plus PVN, par
riepu ar diametru R19–22 – 2,23
eiro plus PVN.
A.Jankovskis uzsver, ka nolietotās automašīnu riepas dalīto

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

Gāzes pievades tīklus turpmāk
apsaimniekos AS «Gaso»

spuldžu virtenes 960 metru
garumā.
Jāpiebilst, ka līdz ar lielo pil-  Ilze Knusle-Jankevica
sētas egli 3. decembrī iedegsies
Līdzīgi kā tas ir ar
arī citi pilsētas Ziemassvētku
elektroenerģijas piedekori. Īpaši spoži šogad iegādi, arī dabasgāzes
mirdzēsies Driksas ielas gājēju
tirgus sadalīts divos
posms, pirmo reizi svētku rotāblokos – gāzes tehjumi izvietoti arī Lietuvas šoseniskajā saimniecībā
jas un Miera ielas krustojumā,
un gāzes tirdzniecībā.
būs arī vairāki metāla karkasa
Izmaiņas stāsies spēdekori, piemēram, Satiksmes
kā 1. decembrī, bet
ielā un Dobeles šosejā.
mājsaimniecībām tas
Egles montāžu veica SIA
lielas neērtības nera«AC/DC», rotājumus uzstādīja
dīs, uzsver uzņēmuSIA «Mītavas Elektra», bet
ma «Latvijas gāze»
metāla karkasa dekorus – SIA
pārstāvis Kaspars
«La Metal».

Riepas varēs nodot tikai par maksu

atkritumu savākšanas punktos
par maksu pieņem tikai no iedzīvotājiem. «Autoservisi tur nevarēs
nodot savus riepu krājumus, jo
tiem nederīgās riepas ir jāutilizē
pašiem likumā noteiktajā kārtībā.
Zinu, ka pilsētā ir autoservisi, kas
arī klientam, ja viņš nolietotās
riepas vēlas atstāt autoservisā,
nevis utilizēt pats, par to prasa
samaksu,» tā A.Jankovskis. Viņš
gan piebilst, ka diemžēl nav iespējams pilnībā izkontrolēt, kas
šķirošanas laukumā nodod riepas.
«Esam novērojuši, ka ir cilvēki,
kas ar personīgo auto atved četras
riepas un ar dažu dienu starpību
ved atkal. Šī tendence gan ir sezonāla – rudenī un pavasarī, kad
tiek mainītas ziemas vai vasaras
riepas,» piebilst A.Jankovskis.
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svarīgi darīt labu, jo labais
vienmēr uzvarēs,» saka iestudējuma režisors A.Bolmanis.
«Mazā raganiņa» latviešu valodā kultūras namā būs skatāma
5., 6. un 7. decembrī pulksten
10, 12 un 14.
Savukārt Alunāna teātra un
teātra studijas «Čaika» kopdarbu krievu valodā kultūras
namā varēs redzēt 8. decembrī
pulksten 10, 12 un 14. «Sadarbība ar teātra studiju «Čaika»
mūsu teātrim ir kopš 2000.
gada, kad sāku «Čaiku» vadīt,»
papildina iestudējuma režisors A.Matisons. Arī šī izrāde
veidota pēc grāmatas «Mazā
raganiņa» motīviem.
Izrādes no 5. līdz 8. decembrim notiks kultūras namā,
un tās ar ielūgumiem aicināti
apmeklēt Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņi no piecu gadu
vecuma. Uz izrādēm aicināti
arī tie piecgadnieki un sešgadnieki, kuri bērnudārzu neapmeklē, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63084675.

Upaciers.

Viņš skaidro, ka gāzes tirgus
sadalīšanu paredz ES regula.
Lai to nodrošinātu, reorganizēts uzņēmums «Latvijas
gāze», tā vietā izveidojot divus
uzņēmumus – AS «Gaso», kas
atbildēs par tā saucamo tehnisko saimniecību jeb gāzes
patēriņa uzskaiti, tehniskajiem
pakalpojumiem un Avārijas
dienestu, un «Latvijas gāze»,
kas tāpat kā vairākas citas
kompānijas nodarbosies ar
gāzes tirdzniecību. «Līdzīga
kārtība šobrīd Latvijā ir elektrības tirgū – ir elektrības
tirgotājs, ko klients izvēlas
pats, un «Sadales tīkls», kas
atbild par infrastruktūru un
elektrības piegādi,» situāciju
skaidro K.Upaciers.
Dabasgāzes tirgus Latvijā ir
atvērts no 3. aprīļa. Sabiedris-

ko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (SPRK) sabiedrisko
attiecību vadītāja Ieva Bethere
norāda, ka juridiskām personām obligāts noteikums ir
izvēlēties gāzes tirgotāju, savukārt mājsaimniecības savu
izvēli var izdarīt līdz 2019.
gada 1. janvārim. «Mājaslapā
www.sprk.gov.lv ir informācija
par reģistrētajiem dabasgāzes
tirgotājiem – pašlaik tādi ir 35.
Ja mājsaimniecība vēlas, tā
jau šobrīd var izvēlēties kādu
no viņiem un mainīt tirgotāju,
bet tas nav obligāti. Obligāta
šī prasība noteikta no 2019.
gada 1. janvāra – līdz tam
mājsaimniecības var turpināt
pirkt dabasgāzi no «Latvijas
gāzes» kā publiskā tirgotāja
par regulatora noteiktu cenu.
Savukārt, ja no 2019. gada 1.
janvāra mājsaimniecība nebūs
noslēgusi līgumu ar citu piegādātāju, tā paliks līdzšinējā
publiskā tirgotāja, kas šobrīd
ir «Latvijas gāze», klientu lokā,
bet mainīt piegādātāju varēs
jebkurā brīdī. Vienīgi jāatceras:
lai saņemtu dabasgāzi no jaunā tirgotāja ar mēneša pirmo
datumu, līgums jānoslēdz līdz
iepriekšējā mēneša 15. datumam,» skaidro I.Bethere. Viņa
piebilst, ka SPRK nākamgad
plāno rīkot plašas informatīvas
kampaņas, lai iedzīvotājus informētu par iespējām atvērtajā
dabasgāzes tirgū.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Katram cilvēkam ir jābūt trim notāra
apstiprinātiem dokumentiem»
 Kristīne Langenfelde

«Nav nemaz tik reti gadījumi, kad pie notāra atnāk
klients ar internetā atrastu līguma variantu un lūdz
uzmest aci, vai tur nav kādi zemūdens akmeņi un
līgums ir labs. Tādos gadījumos es vienmēr skaidroju,
ka labs līgums ir tikai tāds, kas radīts tieši tev, konkrēti
tavai situācijai. Ir kļūdaini uzskatīt, ka līgums ir tikai
formāls dokuments, jo strīda gadījumā tieši līgumā
rakstītais būs tas, kas vai nu tev palīdzēs, vai arī kaitēs.
Tieši tāpēc esmu pārliecināta, ka līgums ir jāsagatavo
profesionālim un katram klientam individuāli. Varbūt
ne vienmēr notāram, taču notāra darba pievienotā
vērtība ir abu pušu interešu aizstāvība. Notārs nav tas
pats, kas zvērināts advokāts vai nolīgts jurists, kurš
pārstāv tikai sava klienta intereses. Varbūt par maz tas
sabiedrībai tiek skaidrots, bet notārs ir valsts amatpersona, kas neitrāli izskaidro riskus un ieguvumus abām
darījumā iesaistītajām pusēm, lai likuma nezināšana
nenāktu par ļaunu nevienai no tām,» saka zvērināta
notāre Ieva Krūmiņa.
Jelgavā ir četras notāra prakses,
un pirms deviņiem mēnešiem ar
Tieslietu ministrijas rīkojumu kā
zvērināta notāre darbu Jelgavā
sāka rīdziniece I.Krūmiņa. Viņa
pirms tam strādājusi par notāra
palīgu, darbojusies arī advokātu
birojā, bet šobrīd atzīst, ka tieši
notāra darbā atradusi savu aicinājumu. «Lai būtu labs notārs,
ir jāsaplūst diviem elementiem:
vispirms ir jāiegūst valsts uzticība,
bet pēc tam – klienta. Valsts iecelts
notārs vēl nenozīmē, ka viņam uzticēsies klients, jo klienta uzticība
ir jānopelna,» atzīst I.Krūmiņa,
piebilstot, ka tie brīži, kad kopā ar
klientu izdodas atrast tieši viņa
vajadzībām vislabāko risinājumu,
sniedz gandarījumu. «Varbūt
mūsu sabiedrībā tas vēl nav pašsaprotami, bet es teiktu, ka, tāpat
kā katram no mums ir savs dakteris, kuram uzticamies, mums
jābūt arī savam notāram, kuram
uzticam vest lietas visdažādākajās
dzīves situācijās – darījumos ar
nekustamo īpašumu, mantojuma
lietās, laulāto attiecībās, biznesa
darījumos, aizdodot naudu...»
Vai arī pie jums jelgavnieki
visbiežāk vēršas gadījumos,
kad notiek darījumi ar nekustamo īpašumu?
Likums nosaka, ka nekustamo
īpašumu nevar atsavināt bez notariāla apstiprinājuma, līdz ar to šie
jautājumi ir vieni no biežākajiem,
ko kārto notārs. Atšķiras vienīgi
tas, ko klients uztic veikt notāram – vai tā ir visu dokumentu
sagatavošana un apstiprināšana,
arī pirkuma maksas nodošana notāra glabājumā, vai arī, piemēram,
klients izvēlas līgumu sagatavot
pats vai uzticēt to kādam citam,
no notāra saņemot tikai apliecinājumu. Taču ir jāsaprot, ka pēdējā gadījumā zvērināts notārs par
privāti noslēgta darījuma saturu
neuzņemas atbildību.
Viens no izplatītākajiem
likuma pārkāpumiem, kas
laiku pa laikam izskan arī
publiski, ir nekustamā īpašuma pārdošana, slēpjot oficiālo
darījuma summu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, –
līgumā norāda vienu summu,
bet faktiski aiz stūra norēķinās skaidrā naudā…
... vai arī nenorēķinās. Cilvēkiem ir jāapzinās, ka šāda veida
norēķini ir nelikumīgi, turklāt tie
rada ļoti lielu risku pašām darījuma pusēm. Apsolīto skaidro naudu pircējs tā arī var nesamaksāt.
Ja kādreiz par nopirkto īpašumu
rastos strīds un darījums tiktu atcelts, pircējs varētu atprasīt tikai

oficiāli līgumā uzrādīto pirkuma
summu. Ja pircējs piecu gada laikā izdomās īpašumu pārdot tālāk,
par nekustamā īpašuma iegādes
vērtību tiks uzskatīta līgumā norādītā mazā summa, un pircējam,
nu jau esot pārdevēja statusā,
būs jāmaksā nepamatoti augsts
kapitāla pieauguma nodoklis. Arī
tiesas aizvien nostiprina praksi,
ka šādos strīdos vērā ņemama ir
tikai līgumā norādītā darījuma
summa.
Apzinoties minēto, būtu jāsaprot, ka riskēt nav vērts. Pusgada
laikā arī manā praksē Jelgavā ir
bijuši gadījumi, kad klienti pēc privātu līgumu noslēgšanas atgriežas
notāra birojā un atzīstas, ka solīto
skaidro naudu, kā jūs sakāt, aiz tā
stūra tā arī nav saņēmuši. Īpaši
spilgti atmiņā palicis gadījums,
kad īpašuma pārdevēja bija bērniņa gaidībās un apsolītās skaidrās
naudas vietā brutāli tika izstumta
no pircēja automašīnas...
Notāra pienākums ir par
aizdomīgiem
darījumiem
ziņot Valsts
ieņēmumu
dienestam.
Jā, to nosaka
likums, un tad
jau Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē ir izvērtēt,
kurš un kādas
saistības pret
valsti nav nokārtojis. Taču
ļoti iespējams,
ka tik tālu nenonāktu, ja
klients jau sākotnēji pilnībā
uzticētos notāram. Iespējams,
pārdošanas līgumu varēja sastādīt citādāk, bieži vien cilvēks pat
neapzinās, ko viņš īsti pārdod.
Piemēram, tiek pārdots dzīvoklis, kas ir nekustamais īpašums,
bet tajā atrodas arī kustamais
īpašums – mēbeles, sadzīves tehnika –, ko var izdalīt atsevišķi un
pārdot kā kustamo mantu. Tāpat
varbūt cilvēks savā dzīvoklī veicis
kapitālus ieguldījumus, par ko
viņam ir saglabājušies darījumu
apliecinoši dokumenti. Ja mēs šīs
lietas sasummētu, iespējams, pat
nebūtu jāmaksā valstij nodokļi
no kapitāla pieauguma, līdz ar to
arī nebūtu jāizdomā apšaubāmas
shēmas. Tāpēc vēlreiz jāuzsver,
cik svarīga ir saruna ar notāru.
Puses bieži vien neiedomājas, ka
arī nodokļu slogu tās var sadalīt,
piemēram, vienojoties to maksāt
uz pusēm.

«Globalizācija un tehnoloģiju attīstība mūsdienu
sabiedrībā ir tik liela, ka
arī notāri to nevar neņemt
vērā. Patlaban Latvijas
Zvērinātu notāru padome
strādā pie e-notariāta
attīstības, kas nākotnē
paredzēs iespēju atsevišķus notāra pakalpojumus
saņemt attālināti, izmantojot viedtālruni. Tiem,
kuriem ir svarīga klātienes
tikšanās, notārs būs pieejams tāpat kā līdz šim,»
skaidro zvērināta notāre
Ieva Krūmiņa.
Foto: Ivars Veiliņš

Kas praksē ir biežāki gadījumi – zemūdens akmeņi vai
likuma nezināšana?
Ziniet, tikpat labi likuma nezināšana pēc laika var kļūt par
pamatīgu zemūdens akmeni.
Bieži vien cilvēki neiedziļinoties
noslēdz vienu darījuma veidu, bet
patiesībā viņu vienošanās atbilst
pavisam citam darījumam. Nesen
pie manis vērsās cilvēks, kurš bija
nopircis nekustamo īpašumu, par
ko pilnībā norēķinājies skaidrā
naudā. Tā vietā, lai starp pusēm
tiktu noslēgts pirkuma līgums,
pārdevējs pircējam izdeva pilnvaru
ar tiesībām brīvi rīkoties ar īpašumu. Īpašums
uz pircēja vārda
Zemesgrāmatā
nostiprināts tā arī
netika, un pēc laika pārdevējs nomira. Līdz ar pilnvaras devēja nāvi
pilnvara savu
spēku zaudēja.
Oficiāli īpašnieks
Zemesgrāmatā
joprojām ir nomirušais cilvēks,
tātad īpašumu
mantot var mirušā mantinieki…
Šoreiz gan viss
beidzās pircējam
labvēlīgi, jo mantinieki labprātīgi atzina, ka tāds
darījums ir noticis, tomēr situācija
varēja izvērsties arī par pamatīgu
zemūdens akmeni un beigties tiesā, kur pircējam vajadzētu pierādīt
sava prasījuma pamatotību. Vēl
jāņem vērā, ka pārdevējs savas
dzīves laikā pilnvaru vienpusēji
varēja atsaukt. Visticamāk, šajā
gadījumā šāda pilnvara tapa tieši
likuma nepārzināšanas rezultātā.

«Varbūt par maz
tas sabiedrībai tiek
skaidrots, bet notārs
ir valsts amatpersona,
kas neitrāli izskaidro
riskus un ieguvumus
abām darījumā iesaistītajām pusēm,
lai likuma nezināšana
nenāktu par ļaunu nevienai no tām.»

Vai bieži gadās, ka cilvēki
lietas nenokārto līdz galam?
Diemžēl jā. Latvijā ir salīdzinoši
daudz īpašumu, kuros īpašuma
tiesības līdz galam nav sakārtotas.
It sevišķi tas attiecas uz padomju
gados celtajām mājām – opis uzcēla, mamma ar tēti dzīvoja, tagad
es, bet īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā un tā arī palicis, gaisā
karājoties. Taču agri vai vēlu pienāk brīdis, kad šis jautājums kļūst

aktuāls. Ar katru nākamo paaudzi
ierakstīt īpašumu Zemesgrāmatā
kļūst aizvien grūtāk. Labi, ja
kādam vēl saglabājies padomju
laikos slēgts pirkšanas–pārdošanas līgums, kas jau tā nobrūnējis,
ka knapi salasāms, un vēl smaržo
pēc malkas un dūmiem… Pretējā
gadījumā vienīgā iespēja ir censties
pierādīt savas tiesības tiesas ceļā.
Otrs lielākais bloks, ar ko
nākas strādāt notāriem, kā
jūs sakāt, ir mantojuma lietas.
Vai mūsdienās cilvēks vairāk
domā par to, kas ar mantu un
naudu notiks pēc viņa nāves?
Cilvēki par to domā aizvien
vairāk, un tas ir pareizi. Viņi
lieto jēdzienu «gribu pārrakstīt
īpašumu», taču veidi, kā to oficiāli
nokārtot, ir dažādi. Cilvēkam vēl
dzīvam esot, īpašumu var pārdot,
dāvināt, mainīt vai noslēgt uztura
līgumu, un katram no šiem darījumiem būs atšķirīgas tiesiskās
sekas. Kaut vai tas, kādas personas
šo darījumu būs tiesīgas apstrīdēt.
Par savu mantu var arī rakstīt testamentu vai mantojuma līgumu.
Praksē redzot šos dažādos reālu cilvēku dzīvesstāstus, arvien
biežāk uzdodu sev jautājumu: vai
es, dzīva esot, esmu gatava savas
īpašuma tiesības atdot citam?
Mazdēls sola par omīti rūpēties,
noslēdz uztura līgumu, bet pēc
tam saistības nepilda. Mamma
uzdāvina bērnam īpašumu, paturot tiesības tur dzīvot, taču bērns
neapdomīgi uzņēmies kredītsaistības, un, pat ja viņš nebūs ieķīlājis
konkrēto īpašumu, var notikt tā,
ka kreditors uz tiesas sprieduma pamata pārdod uzdāvināto
īpašumu izsolē un dzēš par labu
mammai nostiprināto dzīvokļa
tiesību. Tāpēc es arvien vairāk
gūstu apstiprinājumu tam, ka
mūsdienu mainīgajos apstākļos
tieši testaments varētu būt darījums, kas vislabāk var pasargāt
vecumdienās, jo cilvēks atkarībā
no situācijas to vienpusēji var
mainīt, cik bieži vien vēlas.

tā ir norma. Savukārt Latvijā ir
pretēji – vairāk nekā 80 procentos
gadījumu mantošana notiek uz
likuma pamata. Kas vēl raksturīgi – vācieši nesteidz visu novēlēt
bērniem. Viņi vispirms pielieto
tā saukto Berlīnes testamentu,
kad laulātie savstarpēji visu novēl
viens otram, un tikai pēc tam
pārdzīvojušais laulātais izlemj,
kā mantu sadalīt starp bērniem.
Acīmredzot šādai pieejai ir zināms
pamatojums – bērni aug, dzīve
mainās, tas, kas šodien izskatās
tā, pēc gadiem desmit var izskatīties pavisam citādāk. Manuprāt,
testamenta esamība arī disciplinē
mantiniekus.

Testamentu var arī pats
mājās ar roku uzrakstīt un
skapītī noglabāt?
Var, tomēr es teiktu, ka mūsdienās tas nav prātīgākais variants, jo
privāti rakstītu testamentu cilvēka
nāves gadījumā var neatrast, bet,
ja kāds atrod, var iznīcināt... Pašrocīgi rakstītos testamentus mēdz
arī viltot. Latvijā
darbojas Publisko testamentu
reģistrs – tajā
tiek reģistrēti
testamenti, kas
tapuši pie notāra
vai bāriņtiesā,
kā arī privātie
testamenti, kas
nodoti notāram
glabāšanā. Cilvēkam dzīvam
esot, testaments
nevienam nav
pieejams, pat notāriem ne, to neviens nevar izlasīt,
taču viņa nāves gadījumā notāram, kurš ved mantojuma lietu,
par tā esamību automātiski kļūst
zināms. Turklāt arī testamentu
sastādīšanā ir jāievēro noteiktas
likuma prasības – testamentam ir
jābūt viennozīmīgi skaidram, saprotamam un reāli izpildāmam. Ja
testamentu raksta notārs, viņš arī
palīdz cilvēkam pareizi noformulēt
viņa gribu. Valsts noteiktā cena noAr testamentu novēlēt man- tariāli apstiprinātam testamentam
tu saviem bērniem?
ir 57 eiro.
Esot pieredzes apmaiņā Vācijā,
uzzināju, ka tur testaments ir ap
Kas notiek ar mantošanas
80 procentiem iedzīvotāju – tur lietām, ja latvietis jau daudzus

gadus dzīvo un strādā, piemēram, Vācijā?
Līdz 2015. gadam šie jautājumi
bija ļoti komplicēti – nomirstot Latvijas valstspiederīgajam,
kuram bija manta Latvijā un
kādā citā ES valstī, katrā no tām
vajadzēja atvērt savu mantojuma
lietu. Šobrīd process ir būtiski atvieglots, jo ir pieņemta ES regula,
kas paredz iespēju mantojuma
lietu kārtot vienā ES valstī, kuras izdotā Eiropas mantošanas
apliecība būs spēkā un saistoša
arī citā ES valstī. Taču cilvēkam,
kurš dodas peļņā uz ārzemēm,
ļoti svarīgi būtu Latvijā atstāt
pilnvaroto personu, kas viņa vārdā
varētu, piemēram, apsaimniekot
atstātos īpašumus un pārstāvēt
attiecībās ar valsti.
Pilnvarot kādu var ne tikai
šodien un tagad rīkoties manā
vārdā – ir arī nākotnes pilnvarojums. Ko tas nozīmē?
Ar nākotnes pilnvarojumu pilnvaras devējs uzdot pilnvarniekam
pārzināt viņa lietas gadījumā, ja
persona sava veselības stāvokļa
vai citu iemeslu dēļ nespētu saprast savas darbības nozīmi vai
vadīt savu darbību. Nākotnes
pilnvarojums atšķirībā no klasiskās pilnvaras savu darbību sāk
tikai tad, ja šādi apstākļi iestājas.
Tas ir kā oficiāls rezerves rīcības
plāns gadījumā, ja cilvēks kļūst
rīcības nespējīgs, piemēram, pēkšņa trauma, un cilvēks atrodas
komā, vecam cilvēkam iestājas
rīcības nespēja. Situācijas var
būt dažādas. Relatīvi bieži ir
gadījumi, kad notāru izsauc uz
mājām, bet cilvēks guļ uz gultas,
ir skaidri redzams, ka viņš nespēj
komunicēt, un radinieki vēlas, lai
tiek noformēta pilnvara pensijas
saņemšanai. Taču notāram tādu
tiesību vairs nav, jo ir neapšaubāmi redzams, ka cilvēks ir rīcības
nespējīgs. Ja laicīgi būtu nokārtots nākotnes pilnvarojums, šāda
situācija neiestātos.
Vai jums ir kāds secinājums
par to, kādiem notāra apstiprinātiem dokumentiem vajadzētu būt katram cilvēkam?
Tieši šo jautājumu pavisam
nesen aktualizējām Zvērinātu
notāru kolēģijā.
Notāru ieskatā
ir trīs dokumenti, kuriem šobrīd būtu jābūt
katram cilvēkam: nākotnes
pilnvarojums;
testaments vai
mantojuma līgums un laulību
līgums vai cits
dokuments, kas
pasargā laulātā
mantiskās tiesības šķiršanās
gadījumā. Šī dokumentu pakete
cilvēka dzīvi var ļoti atvieglot un
ļaut izvairīties no nevajadzīgiem
tiesu darbiem nākotnē. Nemaz
ne tik reti pie notāra cilvēki vēršas
jau tad, kad jautājums vairs nav
mūsu kompetencē, un tad labs
notārs var palīdzēt tikai ar konsultāciju, kur vērsties pēc juridiskās
palīdzības. Es šādos gadījumos iesaku neaizmirst, ka mums Latvijā
darbojas arī Latvijas Universitātes
Juridiskās prakses un palīdzības
centrs, kur labākie studenti profesionālu advokātu uzraudzībā
iedzīvotājiem bez maksas sniedz
juridisko palīdzību.

«Īpaši spilgti atmiņā
palicis gadījums, kad
īpašuma pārdevēja
bija bērniņa gaidībās
un apsolītās skaidrās
naudas vietā brutāli
tika izstumta no pircēja automašīnas...»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Aicina piedalīties
labdarības akcijā
 Jana Bahmane

6. decembrī pulksten
16 Driksas ielas gājēju
posmā tradicionāli
iemirdzēsies Eņģeļu
egle, ko rotās Jelgavas bērnu un jauniešu darinātie eņģeļi
– šoreiz eņģeļus un
svinīgo svētku brīdi
jelgavniekiem dāvinās bērnu un jauniešu centra «Junda»
un Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņi.
Ikviens aicināts ne
vien iekārt eglē pašdarinātu eņģeli, bet
arī piedalīties labdarības akcijā, ziedojot
pārtikas produktus
vientuļajiem pensionāriem, bērniem ar
īpašām vajadzībām,
kā arī bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm.
«Pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un skolas,
sadarbojoties ar Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļu,
gatavo dāvanas jelgavniekiem,
kuriem nepieciešams līdzcil-

Uzvaras un Aspazijas
ielā izbūvē ietvi

vēku atbalsts. Aicinām katru
jelgavnieku, ziedojot pārtikas
produktus un darinot savu
eņģeli, ar ko 6. decembrī rotāt
Eņģeļu egli, sūtīt savas labās
domas ikvienam cilvēkam, kam
nepieciešams sirds siltums,»
aicina Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita Maz
ūdre. Labdarības akcijā līdz 8.
decembrim ikviens var ziedot
pārtikas produktus, atstājot
tos Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrā Stacijas ielā
13 pirmdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 10
līdz 14. Ziedojumu varēs nodot
arī Eņģeļu egles iedegšanas
svinīgajā pasākumā.
«Jau vairākus gadus uzrunājam Jelgavas uzņēmējus, skolu
kolektīvus un citus iedzīvotā-  Anastasija Miteniece
jus, aicinot svinēt Ziemassvētkus to īstenākajā būtībā – ne
Turpinot uzlabot piltikai ņemot, bet arī dodot,»
sētas infrastruktūru,
tā Latvijas Sarkanā Krusta
posmā no Uzvaras
Jaunatnes Jelgavas nodaļas vaielas 4 līdz Uzvaras
dītājs Māris Liscovs. 15. un 16.
ielai 8 rekonstruēta
decembrī brīvprātīgie jaunieši
vecā asfaltbetona ietsaziedoto pārtiku personīgi
ve, savukārt Aspazijas
nogādās 350 jelgavniekiem, un
ielas posmā no Īsās
šajā akcijā aicināts iesaistīties
ielas līdz krustojuikviens, piesakoties pa tālruni
mam ar Dambja ielu
26044411.
izbūvēta jauna ietve

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 846,99 m3, kas atrodas
Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma «Siliņu–Viskaļu mežs» sastāvā
esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542.
2. Izsole notiks 2017. gada 14. decembrī plkst.10 Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16A, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, 6. kabinetā, mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Sludinājumi», un mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2017. gada 11. decembrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam
dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2017. gada 14. decembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 15 300,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums ir 1530,00
euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi – «Augošu koku
cirsmas izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

un gājēju pāreja, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

2017. gada 22. novembrī

uzsāk kursantu reģistrāciju projektā
«Latviešu valodas apguves un pilnveides
kursi pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2017.LV/LV/8/2)
Kursos tiks reģistrēti 66 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, tajā skaitā prioritāri jaunieši
vecumā līdz 25 gadiem.
Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.
Reģistrācija notiks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.
Reģistrācijas laiks:
pirmdien no plkst.9.30 līdz 19.30;
otrdien–ceturtdien no plkst.9.30 līdz 17.30;
piektdien no plkst.9.30 līdz 15
(pārtraukums no plkst.13 līdz 14).
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.
2018. mācību gadā tiks organizētas grupas mācībām A1,
A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos. Kursu apjoms – 100
mācību stundas.
Mācību sākums – 2018. gada 8. janvārī.
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101 vai mājaslapā www.zrkac.lv.
Kontaktpersona: Astra Vanaga, projekta vadītāja, tālrunis 29222737.
Sludinājums «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» ir sagatavots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» saturu atbild Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Foto: Santis Zībergs
Uzvaras ielā jau iepriekš ietve
rekonstruēta posmā līdz Uzvaras ielai 4, savukārt šobrīd ietves
segums atjaunots arī posmā no
Uzvaras ielas 4 līdz Uzvaras ielai
8. Rekonstrukcijas darbu laikā
asfaltbetona vietā ieklāts bruģis,
kā arī noasfaltētas iebrauktuves
pie Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes ēkas.
Savukārt Aspazijas ielas posmā no Īsās ielas līdz krustojumam ar Dambja ielu izbūvēta
jauna ietve. «Pilsētsaimniecībā»
skaidro, ka iepriekš šajā ceļa
posmā ietve nav bijusi un iedzīvotājiem, tostarp dodoties uz

pieturvietu, kā arī bērnudārzu
Aspazijas ielā no Dambja ielas puses, nācās mērot ceļu pa
brauktuvi.
Dambja ielā pie krustojuma ar
Aspazijas ielu arī paredzēta neregulēta gājēju pāreja, pie kuras
tuvākajā laikā tiks uzstādītas
attiecīgas ceļa zīmes, uzklāts
horizontālais marķējums, kā
arī nodrošināts papildu apgaismojums.
Darbus Uzvaras ielā veica SIA
«Alejas projekti» par līgumsummu 37 440,08 eiro bez PVN, savukārt Aspazijas ielā – SIA «Kulk»
par 45 882,61 eiro bez PVN.

Nedaudz palielināsies atkritumu izvešanas tarifs
 Ritma Gaidamoviča

saistītas ar to, ka no 2018. gada
janvāra dabas resursu nodokļa
Saistībā ar dabas resurlikme par sadzīves atkritumu
su nodokļa likmes pieapglabāšanu tiek paaugstināta
augumu no 1. janvāra
no 25 eiro uz 35 eiro par tonnu.
daudzdzīvokļu un priPrivātmāju iedzīvotājiem par
vātmāju iedzīvotājiem
sadzīves atkritumu apsaimniepalielināsies atkritumu
košanu līdzšinējo 18,66 eiro vietā
izvešanas tarifs, paredz
no 1. janvāra būs jāmaksā 19,26
novembra domes sēdē
eiro par kubikmetru atkritumu.
apstiprinātās izmaiņas
Tas nozīmē, ka maksa par 140
atkritumu apsaimnielitru atkritumu konteinera izvekošanas tarifā.
šanu palielināsies no 2,61 eiro uz
2,70 eiro par reizi, par 240 litru
SIA «Jelgavas komunālie pa- konteinera izvešanu – no 4,48 uz
kalpojumi» valdes loceklis Alvils 4,62 eiro, par 750 litru konteineGrīnfelds skaidro, ka izmaiņas ra izvešanu – no 13,99 uz 14,45

eiro, par 770 litru konteinera
izvešanu – no 14,37 uz 14,83
eiro, par 1100 litru konteinera
izvešanu – no 20,52 uz 21,19 eiro.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem sadzīves atkritumu
normatīvais daudzums gadā
noteikts 1,5 kubikmetri, no janvāra par vienu personu maksās
astoņus centus vairāk – 2,41 eiro
mēnesī.
Jāpiebilst, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
veido to savākšana un pārvadāšana, apglabāšana, dabas
resursu nodoklis un dīzeļdegvielas cena.

Gāzes pievades tīklus apsaimniekos AS «Gaso»
No 1.lpp.

Latviešu valodas bezmaksas kursi!

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Klientiem šīs izmaiņas neērtības neradīs, tomēr jāņem vērā,
ka no 1. decembra tehnisko palīdzību sniegs un gāzes patēriņa
uzskaiti veiks uzņēmuma «Gaso»
darbinieki, kuru darba apģērbs
būs tumši pelēks ar uzrakstu,
nevis tumši zils, kā bija līdz šim.
Darbiniekiem būs arī darba apliecība, ko šaubu gadījumā var lūgt
uzrādīt. Dienesta transports gan
tāpat kā līdz šim būs dzeltens ar
sarkaniem uzrakstiem un bāk
ugunīm, arī sazināties ar gāzes
Avārijas dienestu varēs tāpat kā
līdz šim – pa tālruni 114. «Turpmāk gāzes patēriņa uzskaiti veiks

uzņēmums «Gaso», bet rādījumu
nodošanas kārtība paliks nemainīga – tie tiks pārsūtīti gāzes
tirgotājam, ar kuru klientam ir
noslēgts līgums, līdz ar to maksājumu rekvizīti nemainīsies.
Tas attiecas arī uz klientiem, kuri
izmanto e-pakalpojumu, – konta
numurs un maksājuma rekvizīti
paliks nemainīgi,» norāda «Latvijas gāzes» pārstāvis.
«Latvijas gāzes» Jelgavas iecirkņa vietā 4. līnijā 35 turpmāk
atradīsies AS «Gaso» Jelgavas
iecirknis. Tajā klienti varēs vērsties par tehniskiem jautājumiem,
gāzes pieslēgumiem, bet noslēgt
līgumu par gāzes piegādi nebūs

iespējams – to varēs izdarīt «Latvijas gāzes» Kontaktu centrā
Rīgā, Vagonu ielā 20, vai pa pastu.
K.Upaciers pieļauj, ka reģionos laiku pa laikam tiks rīkotas
Klientu dienas, kad būs iespējams
slēgt līgumus. Par to uzņēmums
informēs iepriekš.
Decembris ir pārejas periods,
kurā patērētāji tiks informēti
par izmaiņām gāzes tirgū. «Lai
gan klienti par izmaiņām tiks
informēti, iedzīvotāji neskaidrību
gadījumā no 1. decembra aicināti
zvanīt «Latvijas gāzes» Kontaktu centram pa tālruni 1855 vai
«Gaso» Kontaktu centram pa
tālruni 155,» uzsver K.Upaciers.

Raiņa parkā iepazīstinās ar policijas darbu
 Anastasija Miteniece

Atzīmējot Valsts policijas (VP) 99. gadadienu, piektdien, 1.
decembrī, no pulksten 10 līdz 12 jelgavnieki aicināti uz
Raiņa parku, kur VP
darbinieki iepazīstinās ar savu darba
ikdienu – transportu,
ekipējumu, kā arī dienesta suņu darbu.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes galvenā speciāliste Ieva Sietniece stāsta,
ka jelgavniekiem būs iespēja
apskatīt operatīvo transportu, kā
arī policijas ekipējumu, tostarp
šaujamieročus, vairogus, stekus
un rokudzelžus. Tāpat klātesošie varēs uzdot jautājumus par
policijas darbu, kā arī redzēt
darbībā divus dienesta suņus
– Darvinu un Drako. Viens no
tiem specializējas narkotiku un
tabakas izstrādājumu meklēša-

nā, savukārt otrs – sprāgstvielu
meklēšanā un bīstamu personu
aizturēšanā. Jaunākos pasākuma apmeklētājus uzrunās un
ar saldumiem cienās policijas
populārie tēli runcis Rūdis un
bebrs Bruno.
Jāpiebilst, ka pulksten 11
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā norisināsies
arī policijas gadadienai veltīta
svinīgā sanāksme, kurā tiks pasniegti apbalvojumi VP Zemgales
reģiona pārvaldes darbiniekiem.
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Īsi
 Ganību ielā iepretim veikalam
«MNL», kur tiek ierīkots suņu pastaigu laukums, šobrīd izbūvēti divi iežogoti laukumi un gājēju celiņš starp
tiem, bet pavasarī tur turpināsies
labiekārtošanas darbi. Pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» informē, ka
suņu pastaigu laukumā Ganību ielā ir
izbūvēts metāla paneļu žogs, izveidoti
divi iežogoti suņu pastaigu laukumi un
ierīkots gājēju celiņš starp laukumiem.
Būvdarbus atsāks pavasarī, kad plānots
turpināt laukumu labiekārtošanu – izvietot soliņus, dzīvnieku ekskrementu
urnas un ierīkot apstādījumus. «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja
Aļona Virviča-Jansone skaidro: kaut arī
laukumā jau šobrīd ir uzstādīta treniņu
konstrukcija, abi iežogotie laukumi ir
slēgti un suņu pastaigām nav izmantojami. «Atkarībā no laikapstākļiem
darbi tiks turpināti martā vai aprīlī, lai
labiekārtotu teritoriju, un tikai pēc darbu noslēgšanās laukumi būs pieejami
suņu pastaigām,» tā A.Virviča-Jansone.
 Līdz decembra beigām Jelgavas
iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā, kas ļaus noskaidrot pašvaldības Klientu apkalpošanas centra
darba vērtējumu. Aptaujas mērķis
ir pilnveidot un uzlabot klientu
apkalpošanas kvalitāti. Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē informē, ka aptaujas anketā
iekļautie jautājumi ļaus noskaidrot
jelgavnieku iespējas saņemt pilnvērtīgu informāciju par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī
novērtēt klientu apkalpošanas kultūru.
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu ik
gadu paredz Jelgavas pilsētas pašvaldībā ieviestās Kvalitātes pārvaldības
sistēmas standarta prasības. Šāda
aptauja ik gadu tiek veikta jau kopš
2005. gada. Anketu aizpildīt var
klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11 vai internetā pašvaldības mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā «Pilsēta»,
«Sabiedrība», «Aptauja».
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
nosaukusi oktobra labākos autobusa vadītājus, un tie ir Aleksandrs
Ivanovs un Vadims Zarovskis.

Uzņēmums informē, ka A.Ivanovs
oktobrī atzīts par labāko šoferi pilsētas pārvadājumos, bet V.Zarovskis
– reģionālajos starppilsētu pārvadājumos. SIA «Jelgavas autobusu parks»
labāko šoferu nominēšanu ieviesa, lai
papildus motivētu autobusa vadītājus
un ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu
darbu. Nosakot labāko šoferi, tiek
ņemts vērā, piemēram, vai nav saņemtas pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis darbu
noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai
nav pārkāpumu, vai autobuss ir labā
tehniskā kārtībā, degvielas patēriņš
un citi kritēriji.
 10. decembrī pulksten 13 notiks
kārtējais klubiņa «Sendienas» biedru
saiets kultūras namā «Rota». Šoreiz
tikšanās tēma – «Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās», informē Jelgavas Latviešu biedrības valdes loceklis un klubiņa
«Sendienas» vadītājs Vilis Azevičs.
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Bizness ar mērķi palīdzēt līdzcilvēkiem
 Anastasija Miteniece

ejami dažādi atvieglojumi. Piemēram,
sociālais uzņēmums tiks atbrīvots no
Oktobrī pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likums, kas likumdošauzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN)
nā nostiprina Latvijai jaunu uzņēmējdarbības veidu, uzrunājot tos,
nomaksas, ja peļņu ieguldīs uzņēmuma
kuri vēlas risināt kādu sabiedrībai nozīmīgu sociālu problēmu un
attīstībā. UIN atvieglojumu piemēros
vienlaikus arī pielietot savas profesionālās zināšanas – nodarboties
aktīvu iegādes un ziedojumu gadījumā,
ar uzņēmējdarbību, nodrošinot stabilu atalgojumu sev un citiem.
tiesa, ar piebildi, ka tas nepieciešams
Šādiem uzņēmējiem valsts piedāvā arī plašas atbalsta iespējas – gan
sociālo mērķu sasniegšanai. Tāpat uzņēatvieglojumus, ko paredz likums, gan dalību valsts programmā,
mējs bez atlīdzības varēs nodot kustamo
kurā iespējams piesaistīt līdzfinansējumu savas idejas attīstībai.
mantu sociālā uzņēmuma īpašumā,
«Valsts ir devusi zaļo gaismu, izstrādājot likumu un piedāvājot atkā arī piesaistīt brīvprātīgos darbiem,
balstu, bet iniciatīvai, tostarp konkrētām sociālās uzņēmējdarbības
kas nav saistīti ar uzņēmuma pārvaldi
idejām, jānāk no pašiem topošajiem vai esošajiem uzņēmējiem,»
un grāmatvedību. Arī pašvaldība varēs
uzsver Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) vadītāja
sniegt atbalstu, piemērojot nekustamā
Madara Ūlande.
īpašuma nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri būs ieguvuši sociālā
«Sociālā uzņēmējdarbība apvieno sociālā uzņēmuma kritērijiem. Piemē- uzņēmuma statusu.
pieredzējuša uzņēmēja prasmes un ram, kāds pilsētas grausts ir atdzīvināts
vēlmi palīdzēt citiem sabiedrības pār- kā kultūras centrs, kur notiek dažādi Uzņēmējiem pieejams grants
Kamēr pieņemtais Sociālās uzņēmējstāvjiem,» stāsta M.Ūlande, skaidrojot: pasākumi, tostarp sociālās atstumtības
uzņēmējs var darboties jebkura sociāli riska grupas jauniešiem; ir uzņēmums, darbības likums vēl nav stājies spēkā,
nozīmīga jautājuma, kas rūp pašam, kas ar neredzīgo cilvēku palīdzību veido uzņēmējiem, tostarp biedrībām un
labā, piemēram, atdzīvināt kultūrvēstu- un izdod grāmatas Braila rakstā, tāpat nodibinājumiem, ir iespēja startēt LM
risko mantojumu, palīdzēt dzīvniekiem, virkne ražotāju nodarbina riska grupas un finanšu institūcijas «Altum» atbalsta
programmā «Atbalsts sociālajai uzņēveicināt izglītības aktivitātes dažādām cilvēkus.
mējdarbībai». Tās gaitā līdz 2022. gadam
mērķauditorijām, sniegt sociālos pakalpojumus. Sociālā uzņēmuma veids var Atbalsts, pierādot sociālo labumu būs pieejams finansiāls atbalsts kopumā
Pamatojoties uz Sociālās uzņēmēj- vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā. «Ja
būt arī darba integrācijas uzņēmums, kas
nodarbina kādu no sociālās atstumtības darbības likumu, atbalstu varēs saņemt sociālais uzņēmums atbilst kritērijiem,
riska grupām – seniorus, cilvēkus ar tie uzņēmumi, kuri būs iekļauti Sociālo tas tiek iekļauts projekta dalībnieku
invaliditāti, bijušos ieslodzītos, jaunās uzņēmēju reģistrā. «Ar solījumu statūtos, reģistrā,» stāsta I.Lipskis, norādot: jauka strādās sabiedrības labā, nebūs gana,» najiem uzņēmējiem prasības ir atviegmāmiņas un citus.
Uzņēmums var piedāvāt pakalpoju- skaidro Labklājības ministrijas (LM) lotas, savukārt tiem pretendentiem, kas
mus vai ražot preces, tomēr primārais Darba tirgus politikas departamenta darbojas ilgāk nekā gadu, – stingrākas.
nosacījums ir nemainīgs – sociāli orientē- direktors Imants Lipskis. «Uzņēmumam Tiem būs jāpierāda, ka uzņēmums strādā
ta uzņēmuma peļņa netiek izmaksāta tā vajadzēs pierādīt savu sociālo misiju un un vismaz 50 procentus peļņas novirza
īpašniekam. Proti, īpašnieks un uzņēmu- tās pozitīvo ietekmi,» tā viņš, akcentējot, sociālā mērķa sasniegšanai, kā arī algo
ma darbinieki saņem algu, bet līdzekļi, ka sociālais uzņēmums var būt tikai darbiniekus un ir sociāli atbildīgs. Šajā
kas ir uzņēmuma ikgadējā peļņa, tiek sabiedrība ar ierobežotu atbildību; ja tas gadījumā uzņēmējs ar biznesa plānu
investēti attīstībā: ja tā ir ražošana, tad pastāv ilgāk nekā gadu, tiks vērtēts, vai var vērsties «Altum» un pretendēt uz
līdzekļus var ieguldīt, lai iegādātos jaunas uzņēmumā notiek saimnieciskā darbī- grantu, lai attīstītu vai paplašinātu sava
iekārtas un kāpinātu ražošanas apjomus, ba – ražošana, pakalpojumu sniegšana uzņēmuma darbību. «Esam panākuši, ka
ja tas ir pakalpojums – paplašināt piedā- –, vai peļņa tiek ieguldīta attīstībā, vai uzņēmējiem būs pieejami granti, nevis
aizņēmumi, kas nākotnē jāatdod,» tā viņš,
vājuma klāstu un pieņemt darbā papildu uzņēmumā ir algoti darbinieki.
Savukārt no aprīļa, kad likums stāsies papildinot, ka tiks prasīts tikai 10 procendarbaspēku. M.Ūlande stāsta, ka Latvijā
ir aptuveni 150 uzņēmumu, kas atbilst spēkā, sociālajiem uzņēmējiem būs pie- tu līdzfinansējums, lai uzņēmējam būtu

«Iespēja apvienot zināšanas
un sirdsdarbu»
Lāsma Cimermane, biedrības «Tuvu»
vadītāja; uztur labdarības veikalus Jelgavā un Tukumā, peļņu novirzot sociālajiem
projektiem:
«Pēc izglītības esmu finansiste grāmatvede,
tomēr gandarījumu un sirdsmieru pēdējos
desmit gadus guvu kādā organizācijā, kur
kā brīvprātīgā ārpus darbalaika braukāju pa
Zemgali un sniedzu dažāda veida atbalstu ģimenēm – daudzbērnu, trūcīgām –, kā arī vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem. Pārtraucot darbu organizācijā, bija divas iespējas – iesaistīties
citā organizācijā vai sākt ko savu. Nodibinot biedrību, kas atbalstīs trūcīgas personas, sāku
meklēt sadarbības iespējas. Izmantoju arī personiskos kontaktus, un sadarbībai atsaucās vācu
uzņēmums, kas savā valstī sniedz sociālos pakalpojumus. Vienojāmies, ka viņi nelielos apjomos
dalīsies ar dažādām precēm, kas varētu būt ikdienā noderīgas un ko mēs varētu realizēt mūsu
veikalā par nelielu cenu. Viņiem ļoti svarīga ir sociālā misija, savukārt mēs pretim sniedzam
atskaites un detalizētus stāstus, kā un kādām ģimenēm tas ir līdzējis. Jāpiebilst, ka veikalu
peļņa tiek ieguldīta vienīgi sociālajos projektos, un tā ir iespēja apvienot profesionālās zināšanas
un sirdsdarbu.»

«Pie mums sabiedrība
vēl tikai mācās»
Zanda Ozola, uzņēmuma «Zekants» īpašniece; ražo
grauzdētas cūku pupas «Pupuchi», uzņēmumā nodarbinot cilvēkus, kuri pakļauti sociālajam riskam:
«Uzņēmējdarbību sākām kā mājražotāji, kas ražo grauzdētas cūku pupas, jo uzņēmuma līdzīpašniecei – māsai Kristīnei
Ozoliņai – ir zināšanas un izglītība pārtikas tehnoloģijas jomā.
Jau sākotnēji zinājām to, ka vēlamies nodarbināt riska grupu
cilvēkus, jo ģimenes lokā ir bērniņš ar īpašām vajadzībām. Apzinoties grūtības, ar kādām saskaras šādi cilvēki, gribējām palīdzēt
viņiem integrēties darba vidē. Jāatzīst, ka bija dažādas lietas, par ko nācās parūpēties, piemēram, darba
telpās jāpielāgo galdu augstums, krēsli, tāpat jādomā par to, lai ēkā varētu iekļūt cilvēki ratiņkrēslā un
durvīm ir pietiekami platas ailas. Skandināvijas valstīs šīs lietas ir pašsaprotamas, ceļot ikvienu būvi, bet
pie mums sabiedrība vēl tikai mācās. Šobrīd varu apgalvot, ka nodarbinātie – gan pirmspensijas vecuma darbinieks, gan cilvēks ar invaliditāti – atbildīgi un kvalitatīvi pilda darba uzdevumus, turklāt gan
Nodarbinātības valsts aģentūra, gan valsts programmas piedāvā atbalstu, kas ievērojami samazina arī
darbaspēka nodokļu slogu. Mums paveicies, gan sadarbojoties ar LLU zinātniekiem, gan ar investoru,
kurš ir noticējis mūsu kampaņai par olbaltumiem bagāto uzkodu, un jāsaka: sajūta, ka viss sanāk un
mēs palīdzam, ir labākais dzinulis.»

līdzatbildība un motivācija darboties.
Projektam būs pieejams grants 5–200
tūkstošu eiro robežās – tā apmērs
atkarīgs no uzņēmuma saimnieciskās
darbības apjoma un darba pieredzes.
Programmā plānots atbalstīt aptuveni
200 uzņēmumus, un šobrīd LM saņemti
un tiek izskatīti 65 pieteikumi.

Jelgavā ir vismaz 1000 sociālo
uzņēmumu potenciālo darbinieku

Apjomīgākais finansējums LM un
«Altum» programmā paredzēts darba
integrācijas uzņēmumiem, norāda
I.Lipskis. Proti, uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 100 procentu apmērā
no vidējās darba algas profesijā uz laiku
līdz diviem gadiem, ja uzņēmumā no
jauna nodarbināti divu veidu darbinieki:
bezdarbnieki (ilgstoši nestrādā, ir vecāki
par 54 gadiem, ir apgādājamie) vai personas ar garīga rakstura traucējumiem
un ar invaliditāti. Jāpiebilst, ka mērķa
grupu pārstāvjiem jābūt vismaz pusei no
visu darbinieku skaita. Citiem sociāliem
uzņēmumiem pieejamais atbalsts darbaspēkam ir 80 procentu apmērā projekta
pirmos sešus mēnešus.
Kā norāda Nodarbinātības valsts
aģentūras vadītāja Inga Lejiņa, šobrīd
Jelgavas filiālē reģistrēti 1954 bezdarbnieki, no kuriem gandrīz 1000 ir riska
grupas bezdarbnieku. Piemēram, 317 ir
pirmspensijas vecumā, 253 cilvēkiem ir
invaliditāte, savukārt vēl 76 personas ir
bezdarbnieka statusā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

«Pārdot var pat pelnus»

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) norisinās akcija
«Tīra telpa – otra elpa», kuras gaitā
uzņēmēji bez maksas vai par nelielu samaksu pēc vienošanās var piedāvāt
materiālus un lietas, kas paliek pāri
ražošanas procesā un uzņēmumā vairs

netiek izmantotas. «Ideja paredz, ka
piesakās uzņēmēji, kuriem ir lietas, ko
pašiem vairs nevajag un ko viņi varētu
atvēlēt citiem, kas vēlētos nodarboties
ar sociālo uzņēmējdarbību un ģenerēt
jaunas biznesa idejas,» stāsta ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone. Jau šobrīd piedāvājumā ir dažādi atlikumi, piemēram,
SIA «Kveila M» piedāvā neliela izmēra
ozola koka atlikumus, ēvelētas skaidas
un plāno finieri, «Jelgavas tipogrāfija»
– dažādus kartona un papīra atgriezumus, kā arī grāmatu iesienamos materiālus. Zemnieku saimniecība «Latiņas»
piedāvā pilnpiena siera un biezpiena
sūkalas, arī jaunpienu un trušu ādiņas,
savukārt šūšanas uzņēmums «Mārīte»
– polsterus, pogas, pakaramos, diegu
galus, kas paliek pāri ražošanas procesā,
kā arī lietotas šujmašīnas. SIA «MNL»
jaunu produktu radīšanai sniedz iespēju
izmantot paklāju un linoleju paraugus,
kā arī dažādus katalogus, savukārt SIA
«Elite Plus» – cūku un liellopu kaulus.
«Jelgavas baltie krekli» nodrošina
stikla pudeles, kartona kastes, pārtikas
atlikumus, kā arī profesionālo virtuves
tehniku, kurai nepieciešams remonts:
plītis, mīklas maisītāju, picas krāsni,
ledusskapjus.
Uzņēmējdarbības konsultante Vita
Brakovska norāda: labākais veids, kā
uzsākt uzņēmējdarbību, ir izmantot
esošās zināšanas un pieejamos resursus.
«Mana pieredze rāda, ka var pārdot
jebko – glāzes, kas veidotas no pudelēm,
kūtsmēslus, kas pārstrādāti pulverī, pat
pelnus, ko ārzemniekiem prezentē kā
īpaši ekoloģiskus,» stāsta V.Brakovska,
skaidrojot: mērķauditorija var būt ne
tikai Latvijas iedzīvotāji, bet ar interneta
starpniecību – arī ārzemnieki. Svarīgākais ir atrast veidu un koncepciju, kā
ieinteresēt mērķauditoriju, piedāvājot
savu produktu vai pakalpojumu.

«Apģērbs kā glezna»
Natālija Jermolajeva, uzņēmuma «Owa» īpašniece; ražo apģērbu, uz tā atainojot Latvijas
mākslinieku darbus, nodarbina cilvēkus no sociālā riska grupām:
«No dzimšanas esmu invalīde – man ir reta ģenētiska
slimība, kas saistīta ar audu atrofiju, tomēr tas nekad
nav bijis šķērslis ne darbam, ne pilnvērtīgai dzīvei.
Uzņēmējdarbībai pievērsos brīdī, kad uzņēmums, kurā
darbojos, pakāpeniski bankrotēja, un nolēmu aiziet no
pamatdarba. Ļāvos izaicinājumam attīstīt senu ieceri
– ražot apģērbu ar Latvijas mākslinieku gleznām –, vēlējos citiem invalīdiem pierādīt, ka viņi var uzņemties,
vadīt, strādāt un kaut kādu iemeslu dēļ neierauties sevī.
Šobrīd uzņēmumā nodarbinu pirmspensijas vecuma
darbinieci, kas ir ļoti lojāla, atbildīga un ar lielu darba pieredzi, kā arī jauno māmiņu, kurai
nākas nedaudz pielāgoties, bet kura izpilda darbu sev ērtā laikā līdz noteiktam termiņam.
Apzinos, ka svarīgākais bija uzdrošināties, jo, iesākot darboties, parādījās jauni mērķi un
iespējas – saņemu sadarbības piedāvājumus un pašvaldības atbalstu, un, lai gan man jau ir
augstākā izglītība uzņēmējdarbības jomā, paplašinu zināšanas un iestājos dizaina programmā
Rīgas Tehniskajā universitātē. Esmu gandarīta ar sasniegto, jo cilvēki, bieži vien nezinot visu
stāstu, pērk produktu idejas un kvalitātes dēļ, nevis aiz žēluma, un tas ir labākais rādītājs.»

«Peļņa nav noteicošais»
Madara Makare, uzņēmuma «Hopp» īpašniece;
ražo cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgotus
trīsriteņus:
«Ideja par pielāgotiem trīsriteņiem radās kopā ar tās
līdzautoru Edgaru Spridzānu. Zinot, ka viņš prot izgatavot
dažāda veida velosipēdus, pie viņa aizvien biežāk vērsās cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, lūdzot izgatavot viņiem
pielāgotus braucamos. Sākumā bija vēlme palīdzēt kaut vai
dažiem cilvēkiem, savukārt vēlāk radās ideja uzsākt pastāvīgu
ražošanu, kas turklāt nebūtu atkarīga no ziedojumiem. Mūsu
iniciatīvu pamanīja kādā forumā un idejai piešķīra grantu,
tomēr vēl līdz tam piedzīvots sarežģīts darba gads – pētījām,
kāds rīks interesē vairumam, pieslīpējām tehnisko pusi un
plānojām, kā mūsu mērķauditorija, kurai bieži vien nav pietiekamu līdzekļu, varētu atļauties
iegādāties mūsu produktu. Šobrīd varam redzēt, ka ideja ir ilgtspējīga, neraugoties uz sezonālo
pieprasījumu. Ir ģimenes, kas var atļauties produktu, bet ir gadījumi, kad paši meklējam programmas un projektus, lai cilvēkiem tos palīdzētu nodrošināt. Peļņa nebūt nav noteicošais, kad
redzi: pateicoties tavam produktam, bērns var braukt ar riteni, savukārt seniors – patstāvīgi
tikt līdz dārzam un veikalam.»
Foto: Santis Zībergs un no personīgā arhīva

Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Notiks Latvijas
čempionāts junioriem

1. un 2. decembrī LLU sporta namā
Raiņa ielā 1 notiks 2017. gada Latvijas
junioru čempionāts peldēšanā. Divās
sacensību dienās tiks noskaidroti labākie
individuālie peldētāji un komandas 2000.
gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem
un 2001. gadā dzimušām un jaunākām
meitenēm. Piektdien sacensības sāksies
pulksten 16, bet sestdien – pulksten 12.
Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu
šajās sacensībās pārstāvēs komanda
20 cilvēku sastāvā, bet vēl 18 peldētāji
startēs individuāli, informē skolas direktore Zelma Ozoliņa. Peldētāji pavisam
sacentīsies 14 disciplīnās, tostarp divās
stafetēs un garajā distancē – 800 metru
brīvā stila peldējumā.

Džudistiem – divi zelti

Jelgavas
džudistu izlase
starptautiskā
turnīrā
«Latvian
O p e n
2017» izcīnījusi trīs medaļas, informē džudo klubs «Mītava». Jelgavas
džudisti izcīnīja divas pirmās un vienu
trešo vietu, komandu kopvērtējumā
ierindojoties otrajā vietā. Zelta medaļu svara kategorijā līdz 73 kg izcīnīja
Roberts Kabanovs, savukārt svara
kategorijā līdz 81 kg – Juris Putins.
Bronzas medaļa – Maksimam Jeļinskim
svara kategorijā līdz 60 kg.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Smagatlēti tiksies Jelgavā

9. decembrī Jelgavas sporta hallē Mātera
ielā 44a notiks 2017. gada Jelgavas atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus, kas vienlaikus būs arī Latvijas čempionāts svara stieņa spiešanā guļus (bez
ekipējuma). Sacensības sāksies pulksten
11. Sportisti startēs vairākās grupās –
sievietes, jaunieši (līdz 18 gadiem), juniori
(līdz 23 gadiem), Open un veterāni (vecuma grupās +40, +50, +60 un +70),
sacenšoties attiecīgā svara kategorijā.
Tāpat tiks vērtētas komandas. Čempionātu organizē Jelgavas pauerliftinga
klubs «Apolons» un Latvijas Pauerliftinga
federācija sadarbībā ar biedrību «Spēka
pasaule» un Sporta servisa centru. Organizatori plāno, ka sacensību tiešraide tiks
translēta interneta vietnē goodlift.info.

Somijā izcīna četras medaļas

Kluba «Milons» cīkstoņi turnīrā «Helsinki Open» izcīnījuši četras medaļas.
Zeltu 2003.–2004.
g.dz. grupā svara
kategorijā līdz 51
kg izcīnīja Marks
Apsītis, finālā pieveicot komandas biedru Volodaru Smirnovu, kuram sudrabs.
Vēl sudrabu izcīnīja Aļika Sofija Kuščeva
2005.–2008. g.dz. meiteņu grupā svara
kategorijā līdz 42 kg. Savukārt bronza
Andrim Apsītim 2003.–2004. g.dz. zēnu
konkurencē svara kategorijā līdz 42 kg.
Sacensībās startēja 379 dalībnieki no
astoņām valstīm. Klubu kopvērtējumā
«Milons» ierindojās 12. vietā.

Daiļslidotāji cīnīsies par
Latvijas čempiona titulu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Santis Zībergs

Nedēļas nogalē, 2. un 3. decembrī, Mārupes ledus hallē
notiks Latvijas čempionāts
daiļslidošanā junioriem un
pieaugušajiem. Tajā piedalīsies
arī četri Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) audzēkņi un
skolas absolvente daiļslidotāja
Diāna Ņikitina, kura ir viena no
divām kandidātēm, kas Latviju
varētu pārstāvēt Phjončhanas
ziemas olimpiskajās spēlēs
2018. gada februārī.
Čempionātā tiks noskaidroti labākie
Latvijas daiļslidotāji junioru (dalībnieki
vecumā no 13 līdz 18 gadiem), senioru
jeb sieviešu un vīriešu grupās un sinhronajā komandu slidojumā. JLSS čempionātā pārstāvēs trīs juniori: 15 gadus
vecie daiļslidotāji Kims Georgs Pavlovs,
Nikola Mažgane un Arina Somova, kā
arī 18 gadus vecā kaimiņvalsts Lietuvas
daiļslidotāja Grēta Morkite, kura jau vairākus gadus trenējas JLSS un čempionātā
startēs pieaugušo grupā.
JLSS treneris Romāns Panteļejevs
stāsta, ka visi skolas daiļslidotāji sestdien
rādīs savu īso programmu, bet svētdien
notiks sacensības izvēles programmā.
Viņš uzsver, ka jaunieši čempionātam
nopietni gatavojas jau no aprīļa. «Pirms
starta negribu runāt par izredzēm, jo tas
ir tik neprognozējami. Tiesa, izvērtējot
tehnisko sagatavotību un programmu,
manuprāt, Kims var cīnīties par zelta
medaļu un Latvijas čempiona titulu. Arī
Nikola un Arina, ja izdarīs visu, kā mā-

Šajā nedēļas nogalē Mārupes ledus hallē notiks Latvijas čempionāts daiļslidošanā, uz kuru dosies arī četri Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) audzēkņi – Kims
Georgs Pavlovs (no kreisās), Grēta Morkite, Nikola Mažgane un Arina Somova. Uz
čempionātu no Šveices ieradīsies arī JLSS absolvente Diāna Ņikitina, kura Latviju
varētu pārstāvēt Phjončhanas ziemas olimpiskajās spēlēs.
cījāmies un esam iecerējuši, noteikti var
pretendēt uz medaļām. Te gan jāpiebilst,
ka puišiem junioru grupā ir ļoti maza
konkurence – tikai trīs sportisti, turpretim
meitenēm – 10–12 dalībnieces,» stāsta
treneris, piebilstot, ka Kims un Arina
pērn startēja U-15 grupā, izcīnot attiecīgi
1. un 6. vietu Latvijā, bet šis Latvijas
čempionāts viņiem būs debija junioru
grupā. Nikola jau pagājušajā gadā startēja
junioru grupā, izcīnot 3. vietu, savukārt
Grētai šogad būs debija pieaugušo grupā
Latvijas čempionātā – pērn juniorēs viņai
1. vieta apvienotajā Latvijas un Lietuvas
čempionātā.

Lai startētu čempionātā, Latvijā ieradīsies arī JLSS absolvente daiļslidotāja
D.Ņikitina, kura šobrīd dzīvo un trenējas
Šveicē. Uz sacensībām viņa brauks kopā
ar savu jauno treneri olimpisko vicečempionu Stefanu Lambjēlu. Jāuzsver,
ka Latvijas čempionāts Diānai ir ļoti
nozīmīgs, jo, visticamāk, tieši pēc tā būs
zināms, vai viņa dosies uz ziemas olimpiskajām spēlēm. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Latvijas daiļslidotājiem ziemas
olimpiskajām spēlēm ir garantētas divas
vietas – viena vīriešu un viena sieviešu
konkurencē. Par iespēju braukt uz spēlēm
sieviešu konkurencē šobrīd cīnās D.Ņiki-

tina un Angelina Kučvaļska.
D.Ņikitina startēs abās čempionāta
dienās, sestdien žūrijai parādot savu īso
programmu, bet svētdien – brīvās izvēles
programmu. Sportistes mamma Solvita
Ņikitina stāsta, ka priekšnesumus Latvijas čempionātam Diāna gatavo jau pusgadu, taču neņemas spriest par to, cik gatava
Diāna ir šīm sacensībām. «Diānas tētis un
arī pārējie radi jau zina, ka pirms starta
par prognozēm man nevar jautāt – es
neatbildu. Manuprāt, šajās sacensībās uzvarēs tā, kurai ir stiprāka nervu sistēma,»
saka Diānas mamma, pieļaujot, ka pēc
Latvijas čempionāta tomēr vēl nebūs pilnīgas skaidrības, kura no meitenēm – Diāna
vai Angelina – brauks uz olimpiskajām
spēlēm. «Domāju, ka līdz pat spēlēm abas
meitenes būs pretendentes un Latvijas
Slidošanas asociācija un Latvijas Olimpiskā komiteja vēl vērtēs viņu sniegumu
starptautiskajās sacensībās, jo sezona tikai
nesen sākusies,» tā S.Ņikitina, piebilstot,
ka Diānai tuvākajos mēnešos vēl priekšā
vairākas starptautiskas sacensības, lai
nopelnītu reitinga punktus.
Diānas bijušais treneris R.Panteļejevs
par viņas sasniegumiem saka: «Diāna
ir malacis! Viņai šobrīd ir jauns treneris,
jaunas emocijas, un es tiešām gribētu,
lai viņa tiek uz olimpiskajām spēlēm.
Diemžēl neesmu redzējis ne to, kā trenējas
Angelina, ne to, kā šobrīd Diāna, tāpēc
grūti spriest, kura no viņām ir labāka. Lai
uzvar stiprākā!» piebilst R.Panteļejevs.
Latvijas čempionāts daiļslidošanā
Mārupes ledus hallē notiks 2. decembrī
no pulksten 15.30, bet 3. decembrī sacensības turpināsies no pulksten 12.30. Ieeja
pasākumā – bez maksas.

Jelgavnieki izcīna Novadu kausu peldēšanā
 Ilze Knusle-Jankevica

24. un 25. novembrī Valmierā
25 metru baseinā norisinājās
28. Latvijas Novadu kausa izcīņa peldēšanā. Ar 11 punktu
pārsvaru apsteidzot tuvākos
sekotājus, kopvērtējumā
uzvarēja Zemgale, kuras
komandu veidoja Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkņi. «Šī ir 27.
reize, kad izcīnām šo kausu,
tomēr jāteic, ka konkurence
kļūst arvien sīvāka un cīnīties
ir grūtāk. Neskatoties uz to,
Novadu kausa izcīņa ir interesantas sacensības, kurās
spilgti izpaužas komandas
gars,» norāda JSPS direktore
Zelma Ozoliņa.
Par Zemgales komandas labākajiem
peldētājiem, kuri uzrādījuši augstvērtīgāko rezultātu, atzīti Anete Meja
Kalniete un Jevgeņijs Boicovs, kuri
uzvarēja 100 metru brīvā stila distancē: A.M.Kalniete to veica 1:00,76

minūtēs, savukārt J.Boicovs – 51,02
sekundēs. Abi peldētāji ieguva arī īpašās ceļojošās balvas, kas tiek pasniegtas ātrākajiem peldētājiem 100 metru
brīvā stila disciplīnā – A.M.Kalniete
saņēma Sporta meistares Svetlanas
Lupikas kausu, un viņai tas izdevās
pirmo reizi, savukārt J.Boicovs jau
trešo reizi izcīnīja liepājnieka Agra
Kārkliņa balvu un 100 eiro. Jāpiebilst, ka A.M.Kalniete ieguva arī
zelta godalgu 50 metros brīvajā stilā
un sudraba medaļu 4x50 metru brīvā
stila stafetē, savukārt J.Boicovs – zeltu
200 metros brīvajā stilā un sudrabu
gan 4x50 metru brīvā stila stafetē,
gan 4x50 tauriņstila stafetē.
Z.Ozoliņa skaidro – katrā komandā
bija 24 peldētāji, turklāt katrs drīkstēja
startēt divās individuālās distancēs,
pelnot punktus komandai, un divās
stafetēs. «Ļoti būtiski ir, kādu komandu izveido katrs novads, jo, piesakot
dalībniekus, konkurentu komandu
sastāvs nav zināms. Manuprāt, mums
bija veiksmīga komanda,» stāsta JSPS
direktore. Zelta godalgu sacensībās izcīnīja arī jelgavnieki Jana Dobrjanska,

Latvijas
Novadu
kausa
uzvarētāju
– Zemgales – komandā par
labākajiem
peldētājiem atzīti
Anete
Meja Kalniete un
Jevgeņijs
Boicovs.
Foto: no
JSPS
arhīva
Kristiāna Kalniņa, Mareta Kalnišķe,
Andris Skuja un Iļja Boicovs.
Zemgale izcīnīja Novadu kausu ar 331
punktu, otrā – Kurzeme ar 320 punktiem, trešā – Vidzeme ar 239 punktiem,
ceturtā – Latgale ar 116 punktiem. JSPS
direktore norāda, ka Kurzemes komanda kļūst arvien konkurētspējīgāka,
turklāt to veido trīs pilsētu – Jūrmalas,

Ventspils un Liepājas – labākie peldētāji.
Latgales komandu veido Rēzeknes un
Daugavpils peldētāji, Vidzemes komandā peld valmierieši, savukārt Zemgales
komandā – jelgavnieki. Rīgas peldētāji
Novadu kausa izcīņā nepiedalās.
JSPS komandu sacensībām gatavoja
treneres Astra Ozoliņa, Anželika Paegle,
Jeļena Visocka un Inga Arnīte.
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Sporta pasākumi
1. decembrī pulksten 16 un 2.
decembrī pulksten 12 – Latvijas čempionāts peldēšanā junioriem (LLU sporta
namā).
2. decembrī pulksten 10 – galda
tenisa turnīrs jauniešiem (sporta hallē).
2. decembrī pulksten 15 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads» (ledus hallē).
2. decembrī pulksten 16 – Latvijas
maksibasketbola čempionāts K 50+: IK
«Doks» – «Ķekava» (sporta hallē).
2. decembrī pulksten 17.30 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-18 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS» – «Daugava» (ledus hallē).
2. decembrī pulksten 11 un 3. decembrī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas
2017. gada kausa izcīņas basketbolā
ceturtdaļfināli un pusfināli (sporta hallē).
3. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa galda tenisā, 5. kārta (sporta
hallē).
3. decembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijas
spēle U-14 grupas jaunietēm: «Jelgavas
BJSS» – «Līvāni» (sporta hallē).
3. decembrī pulksten 14.15 – Latvijas
hokeja 1. līgas čempionāts: «Zemgale/
JLSS» – «Valmieras HK/BSS/ViA» (ledus
hallē).
3. decembrī pulksten 16.30 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-12 grupas zēniem: «Jelgavas
LSS» – «HSR 2008» (ledus hallē).
3. decembrī pulksten 18 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-16 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS» – Sieviešu klubu izlase
(ledus hallē).
Jelgavas 2. pamatskola

2.decembrī plkst.11

aicina uz Atvērto durvju dienu

nākamo pirmklasnieku vecākus un
pašus pirmklasniekus.

Olaines 1. vidusskola
(reģ.Nr.90000023854)

aicina darbā matemātikas skolotāju,
latviešu valodas skolotāju, sākumskolas
skolotāju, vācu valodas skolotāju
un speciālo pedagogu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• dienesta dzīvokli;
• sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

SIA «Jelgavas ūdens» (reģ.Nr.41703001321)
paziņo par turpmāk saimnieciskajā
darbībā neizmantojamo
transportlīdzekļu pārdošanu izsolē:

1) traktors T150K (valsts reģ.Nr.T3951LC; izlaiduma
gads – 1987.). Cena – 1185,80 EUR;
2) automašīna GAZ 5312 (valsts reģ.Nr.BZ9136; izlaiduma gads – 1991.). Cena – 605,00 EUR;
3) automašīna GAZ 5312 (valsts reģ.Nr.BZ9131; izlaiduma gads – 1989.). Cena – 726,00 EUR.
Izsoles noteikumus saņemt un iepazīties ar
transportlīdzekļu tehnisko stāvokli var, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63007118 vai 63007114.
Izsole notiks 2017. gada 7. decembrī plkst.14
Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Reģistrēšanās izsolei – līdz 2017. gada 6. decembra plkst.17.

Piedāvā darbu
Ritvars Dombrovskis piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). T.28981774.

Meklē darbu
Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
strādāt nelielā lauku saimniecībā, kā arī
aprūpēt vecu cilvēku, ir pieredze. Varu
dzīvot uz vietas. T.24850341.

Aizsaulē aizgājuši
VLADISLAVS BORZIJS (1936. g.)
LIDIJA ALKSNE (1950. g.)
GUNTIS BĒRZIŅŠ (1944. g.)
ERNA TĪSIŅA (1925. g.)
VLADISLAVS GOLGĀNS (1940. g.)
OLGA SUVOROVA (1932. g.)
GAĻINA SOROKINA (1952. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2547.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 39.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 99.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 38.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2547.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma.*
1.25 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Eksotiskās salas 2. Dok.filma (ar subt.). 2008.g. 4.sērija.
8.00 FIFA Pasaules kausa izcīņas izloze. Pārraide no Maskavas.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 98.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 733.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Latvija – Čehija.*
14.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt. latv. val.).*
14.50 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Latvija – Somija.*
17.10 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 734.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 12. un 13.sērija.
23.55 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 6.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 129. un 130.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 40.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 14.sērija.
11.10 Televīzijas veikals.
11.25 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 239. un 240.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 80.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 94.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 46.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 11.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 2.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 17.sērija.
10.00 Gatavo 3.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 12.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 54. un 55.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 18.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 70. un 71.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 55.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 14.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 55.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 5. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Jānis Kubilis (ar subt.).*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2548.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 40.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 100.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 39.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2548.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Sonora Vaice.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Autisms. Gads kādā ģimenē.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Karaļa runa. Lielbritānijas vēsturiska drāma. 2010.g.
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.30 Darbs planētas labā. Izpostītā bērnība. Dok.filmu cikls.
8.35  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Eksotiskās salas 2. Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 99.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 734.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.20 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Latvija – Somija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 735.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 8.sērija.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
22.10 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.05  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5. un 6.sērija.
0.50 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 131. un 132.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 41.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 15.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 241. un 242.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 81.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Reiz brīvdienās. ASV melodrāma. 2015.g.
23.05 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.15 «Dzīvīte» brīvdienās.
0.50 Šķiršanās padomi draudzenēm. Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 15.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 101.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 40.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2549.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Dzīvības loks. Māla bērni. Dokumentāla filma.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Ģimene. Dok.filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 11. un 12.sērija.
0.55  Autisms. Gads kādā ģimenē. Dokumentāla filma (ar subt.).

13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 102.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 41.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2550.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Būt latvietim. Austrālijā.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.40 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 101.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 736.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 737.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 1.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Lai dzīvo bērni! 4. Dokumentāla filma.
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Darbs planētas labā. Mājsaimniecību darbaspēka
aizsardzība. Dokumentālu filmu cikls.
9.15  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 100.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 735.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 736.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 3.sērija.
20.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
22.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
23.10  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
0.15 Aculiecinieks.*
0.30 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 3.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 133. un 134.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 42.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 16.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
11.50 Reiz brīvdienās. ASV romantiska drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 82.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 3. Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 3.sērija.
22.35 Pēdējā vecpuišu ballīte Vegasā. ASV komēdija. 2013.g.
0.45 Žokļi. ASV šausmu filma. 1975.g.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3

TV3

5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 3.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 18.sērija.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 13.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 55. un 56.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 19.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 72. un 73.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 7.sērija.
23.05 Izlaušanās 5. 3.sērija.
0.05 Mika. Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.05 Motīvs? 2. Seriāls. 13.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 56.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 13.sērija.
6.00 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 19.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 1.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 5.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 56. un 57.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 20.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 74. un 75.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
22.40 12 raundi. ASV krimināltrilleris. 2009.g.
0.55 Motīvs? 3. Seriāls. 1.sērija.
1.50 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
2.20 UgunsGrēks 2. Seriāls. 57. un 58.sērija.
3.30 TV3 ziņas.
4.00 Bez tabu.

Trešdiena, 6. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2549.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 41.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
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Ceturtdiena, 7. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2550.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 42.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*

LTV7

LNT

14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 103.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 42.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Nāve paradīzē 6.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1. un 2.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
1.30  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
2.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 11. un 12.sērija.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 3.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
8.20 Personība. 100 g kultūras.*
9.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
10.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 102.sērija.
10.55 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
12.00 Aculiecinieks.*
12.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
Pārraide no Hohfilcenes Austrijā.
13.40 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
14.30 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
15.10 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
16.30 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
17.15 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 738.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Hilarija Klintone: uz naža asmens. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Nāra. Dokumentālu filmu cikls.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Karstās asinis. Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.15 Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC».*
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 135. un 136.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 43.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Karamba! Humora raidījums.
11.30 Pēdējā vecpuišu ballīte Vegasā. ASV komēdija. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 83.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 16.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNA SEZONA. Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
22.40 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 12.sērija.
23.10 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
1.20 Čikāgas sardzē 4. Seriāls. 2.sērija.
2.00 Nakts karaliene. Seriāls. 49.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 137. un 138.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.sērija.
10.20 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
11.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīla fjordos. Zemes vecums.
Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 84.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Nedienas ar mazuli. Kanādas detektīvfilma. 2017.g.
23.05 Zirgu vārdotājs. ASV melodrāma. 1998.g.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 16.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3

TV3

5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 1.sērija.
6.10 Grimētāju cīņas. ASV realitātes seriāls. 5.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 20.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 2.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 57. un 58.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 21.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 76. un 77.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 15.sērija.
22.00 Cietais rieksts. ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
0.40 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
1.40 Pēdējais īstais vīrs 3. 9.sērija.
2.10 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 2.sērija.
6.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 8.sērija.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 21.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 3.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 7.sērija.
15.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
16.25 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 2.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 22.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 78. un 79.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viens pats mājās 2. ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
22.55 Šausmenīte 4. ASV šausmu komēdija. 2006.g.
0.30 Motīvs? 3. Seriāls. 3.sērija.
1.20 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 2.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 61. un 62.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 8. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 6.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 43.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.49 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.

Sestdiena, 9. decembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Sniega karaliene. Krievijas animācijas filma
(ar subt. un surdotulk.). 2012.g.
11.55 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 76.sērija.
12.30 Dzīvības loks. Māla bērni. Dokumentāla filma.
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13.00 12 elementi ainavā.*
13.35 Būt latvietim. Austrālijā.*
14.05 Vienmēr prezidente. Dokumentāla filma.
15.05 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.20 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Kamieļu atgriešanās. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Bajāru iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Kurš ir kurš?
22.50  Karstās asinis. Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.
1.05 Nacionālās kino balvas «Lielais Kristaps» pasniegšanas ceremonija.*
4.10 Latviešu kino zelta dziesmas.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.20 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.55 Vēstule no Dalbes. Dokumentāla filma.
12.05  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
13.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
13.55  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
15.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
16.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
17.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.50 Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm. Fināls.
20.20 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
21.10 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 7.sērija.
23.00 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
1.00  Hilarija Klintone: uz naža asmens. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
3.00 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

20.50 «De facto».
21.25  Simt soļu ceļojums. ASV komēdija (ar subt.). 2014.g.
23.40  Kamieļu atgriešanās. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 Kristīnes Opolais solokoncerts Latvijas Nacionālajā operā un baletā.*
2.35 Supernova 2017.*
4.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.05 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Sniega karaliene. Animācijas filma (ar subt. un surdotulk.). 2012.g.
12.00 Aculiecinieks.*
12.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
13.50 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
14.15 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
15.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 6 km stafete sievietēm.
16.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
17.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.30  Tās tik ir operas! Nāra. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 14. un 15.sērija.
21.00  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 7. un 8.sērija.
22.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.40 Sporta studija.*
0.30 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
2.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Vilfreds. Seriāls. 10.sērija.
5.30 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.50 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 10.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 12.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
12.25 Karamba! Humora raidījums.
12.55 Zem Toskānas saules. Romantiska komēdija. 2003.g.
15.10 Ārkārtīgi skaļi un neticami tuvu. Piedzīvojumu drāma. 2011.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 19. un 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 245. un 246.sērija.
23.15 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 4.sērija.
1.10 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
2.30 Ceļa gals 5. ASV šausmu filma. 2011.g.
3.55 LNT brokastis 8.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

8.30 Puika pret kaķi 2. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 6.sērija.
13.15 Paradīze. ASV traģikomēdija. 2013.g.
15.00 Šķiršanās amerikāņu stilā.
ASV romantiska komēdija. 2006.g.

17.05 Robinsons Krūzo.
Francijas un Beļģijas animācijas filma. 2016.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 15.sērija.
20.20 Neiespējamā misija: rēgu protokols.
Spraiga sižeta filma. 2011.g.
23.00 Troja. ASV, Maltas vēsturiska drāma. 2004.g.
2.15 Kad iestājas tumsa. Fantastikas trilleris. 2000.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā.
4.30 Iespējams tikai Krievijā 2.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 4.sērija.
6.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 78. un 79.sērija.
6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.

Jelgavas tehnikums piedāvā mācības «Jauniešu garantijas» profesionālajā
izglītības programmā, saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1,5 gadi

Pēc 12. klases

Mērķa grupa:
1. jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) – nenodarbinātas personas;
2. jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) – nodarbinātas personas.
Dokumentus pieņem: līdz 2018. gada 10. janvārim (pirmdien–ceturtdien no plkst.8 līdz 17, piektdien no plkst.8 līdz 15) Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206. telpā. Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
6.40 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
15.50 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Nedienas ar mazuli.
Kanādas detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 243. un 244.sērija.
23.15 Reiz. Īrijas muzikāla drāma. 2006.g.
1.00 Mīla fjordos. Zemes vecums. Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
2.25 Hilarija Klintone. Zem bruņām. Dokumentāla filma.
3.20 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
3.50 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 3.sērija.
6.05 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 2.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
11.40 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
15.10 Viens pats mājās 2. ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Robinsons Krūzo.
Francijas un Beļģijas animācijas filma. 2016.g.
21.30 Šķiršanās amerikāņu stilā. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.35 Cietais rieksts. ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
2.10 12 raundi. ASV krimināltrilleris. 2009.g.
4.00 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 10.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 10. decembris
LTV1
5.30 Ielas garumā. Bajāru iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Latvijas kods. Ģimene. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Aktierim Harijam Liepiņam – 90.
17.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.

05. decembrī pl. 1730
Seminārs

05. decembrī pl. 1730

05. decembrī pl. 930
Kontaktbirža

06. decembrī pl. 1000
Bez dalības maksas

Pie mums viesos -

Juris Šteinbergs
12. decembrī pl. 1000

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1500

Seminārs

26. janvārī pl. 1600

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
1. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī». Ieeja – bez maksas (Jelgavas 4. vidusskolas aktu zālē).
2. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Stikla eņģeļu radošā darbnīca».
Kopā ar mākslinieci Latvijas Mākslas akadēmijas docenti Ilzi Dūdiņu tiks apgūtas stikla
apstrādes pamatprasmes. Praktiska radošā nodarbība kausētā stikla tehnikā veidota
eņģeļa izgatavošanai. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
2. decembrī pulksten 15 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Sandras Bubindusas
vijoles klases audzēkņu koncerts. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
2. decembrī pulksten 15 – ērģeļmūzikas koncerts Adventa ieskaņā. Koncertē
Luīze Klinta Mardanova (ērģeles) un jauktais koris «Skaņupe». Ieeja par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
3. decembrī pulksten 14 – ziemas koncertprogramma «Es piederu tev – tu man».
Piedalās: N.Zušs, I.Puncuļš, I.Balode, V.Meļuščenkovs, I.Grēvele, V.Gorņevs. Biļešu
cena – 6–8 € (kultūras namā).
3. decembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu grupas
oriģināldarbs – izrāde «Melnā, melnā mājā». Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(k/n «Rota»).
3. decembrī pulksten 16 – koncerts «Saucēja balss». Piedalās ērģelniece K.Adamaite, tenors J.Kurševs, saksofonists A.Sīmanis. Programmā: J.S.Baha, M.Einfeldes,
Ē.Ešenvalda, S.Franka un A.Kalēja mūzika. Biļetes iepriekšpārdošanā – «Biļešu paradīzes» un kultūras nama kasē, koncerta dienā no pulksten 15 – Sv.Annas baznīcā.
Biļešu cena – 2 € (Sv.Annas baznīcā).
3. decembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana; no pulksten 15 līdz
18 – Ziemassvētku dāvanu tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
5. decembrī pulksten 14 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2017» apbalvošanas
ceremonija. Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
5. decembrī pulksten 10 – seminārs sadarbībā ar VID «Sabiedriskā labuma
organizāciju uzraudzības aktualitātes». Informācija un pieteikšanās: 63012155,
63012169 vai liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
7. decembrī pulksten 14 – seminārs «Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures
atspoguļojums medijos». Dalība – bez maksas (ZRKAC).
10. decembrī no pulksten 12 līdz 15 – Ziemas ģimenes diena bibliotēkā: pasakas,
izstādes, radošās darbnīcas, muzikāli priekšnesumi, konkursi un balvas. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Ziemassvētku klasika
džeza aranžējumos
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
Līdz 3. decembrim – lielformāta fotogrāfiju izstāde «Mēs Jelgavā un pasaulē»
par izcilām kultūras un mākslas personībām jelgavniekiem. Izstādi organizē biedrība
«Kultūras un mākslas centrs «Nātre»» (ZRKAC).
No 1. decembra – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 1. decembra – Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde «Gaidot ziemu»
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē).
No 1. decembra līdz 5. janvārim – stikla mākslas izstāde «Laiks. Plūsma. Doma.
Vol 2» (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 2. decembra – latviešu glezniecības vecmeistara K.Baltgaiļa gleznu, dokumentu, fotogrāfiju u.c. artefaktu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 10. decembrim – gleznotāja Mārča Stumbra (1942–2014) piemiņas izstāde
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).

 Jana Bahmane

«Ziemassvētku klasika jau nemainās, bet, sekojot līdzi pasaulē radītiem aranžējumiem, mums ir iespēja papildināt savu
koncertprogrammu. Bigbendu vadu jau 27 gadus, un pa šo
laiku daudz kas mainījies – ir tiešām daudz jaunu aranžējumu,» stāsta Jelgavas bigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis
Ašmanis. Otrajā adventē, 10. decembrī, pulksten 14 Jelgavas kultūras namā notiks tradicionālais Jelgavas bigbenda
adventa koncerts, kurā skanēs Ziemassvētku skaņdarbi džeza
aranžējumos.
Koncerts adventē jau kļuvis par
Jelgavas bigbenda tradīciju, un šogad
kopā ar bigbendu pasaulē iemīļotās
Ziemassvētku laika kompozīcijas

izpildīs dziedātāja Elza Rozentāle.
«Katru gadu cenšamies pamainīt
programmu, kā arī sadarboties ar
jauniem solistiem – Latvija ir tiešām

pārbagāta ar dziedātājiem un mūziķiem. Esam muzicējuši kopā ar Ievu
Kerēvicu un Daumantu Kalniņu, bet
šogad ar mums kopā uzstāsies Elza
Rozentāle,» papildina R.Ašmanis.
Līdztekus pasaules Ziemassvētku
klasikai džeza aranžējumos koncertā
tiks pirmatskaņots kāds pasaulslavena aranžētāja veltījums Jelgavas
bigbendam, kas kļūs par dāvanu gan
pašiem mūziķiem, gan klausītājiem.
Jelgavas bigbenda adventa koncerts Jelgavas kultūras namā notiks
10. decembrī pulksten 14. Biļetes var
iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs
un internetā. Cena – 5–7 eiro.

Darinās Ziemassvētku
dekorus trīs dažādās tehnikās
 Jana Bahmane

Gatavojoties Ziemassvētkiem, trīs decembra sestdienas pēc kārtas pulksten
12 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks
radošās nodarbības, kurās
varēs iemācīties darināt
stikla eņģeļus, puzurus un
Ziemassvētku eglītes rotājumus, informē Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Sandra Grigorjeva.
Jau šajā nedēļas nogalē, 2. decembrī, tornī pirmo reizi notiks nodarbība
«Stikla eņģeļu radošā darbnīca», kurā
Latvijas Mākslas akadēmijas docente
Ilze Dūdiņa mācīs stikla apstrādes pa-

matprasmes. Nodarbības dalībnieki
varēs veidot eņģeļus kausētā stikla
tehnikā, kas būs gan skaists dizaina
priekšmets, gan lieliska svētku dāvana tuviniekiem. Interesenti varēs veidot vienu vai vairākus stikla eņģeļus.
Dalības maksa – 7,50 eiro par katru
izveidoto eņģeli.
Nedēļu vēlāk, 9. decembrī, interesenti aicināti apmeklēt radošo
nodarbību «Ziemassvētku puzuri»
– tajā mācīs darināt tradicionālos
latviešu ziemas saulgriežu rotājumus
no niedrēm. S.Grigorjeva papildina,
ka puzuru veidošana ir darbietilpīgs
un smalks process, taču, rūpīgi darināts, tas ir ne tikai gaumīgs mājas
rotājums, bet arī meditatīvs latviskās
dzīvesziņas nesējs. Dalības maksa par
šo nodarbību pieaugušajiem un sko-

lēniem ir 4,50 eiro, bet pirmsskolas
vecuma bērniem – 1,50 eiro.
Tāpat tornī varēs apgūt dažādas
pērļošanas tehnikas, piedaloties nodarbībā «Rota Ziemassvētku eglītei
no pērlītēm», kas notiks 16. decembrī.
Tajā varēs iemācīties veidot svētku rotājumus – eņģelīšus, zvaigznītes un citus Ziemassvētku simbolus – mājai un
eglītei. Dalības maksa pieaugušajiem
un skolēniem – 4,50 eiro, bet pirmsskolas vecuma bērniem – 1,50 eiro.
Ziemassvētku radošās nodarbības
2., 9. un 16. decembrī pulksten 12
notiks Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī. Visi nepieciešamie
materiāli nodarbībām tiks nodrošināti. Pieteikties vienai vai vairākām
nodarbībām var pa tālruni 63005445
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Pūtēju orķestri ieskandinās simtgades dižkoncertu
 Jana Bahmane

vienpadsmit stundas, jo katrs reģions bija
sagatavojis divu stundu garu programmu,
«Tāpat kā dejotājiem Dziesmu un deju svētkos ir savs koncerts, arī
taču 2018. gada Dziesmu un deju svētku
pūtēju orķestri kopš 2003. gada vienojas dižkoncertā. Šādu nosaupūtēju orķestru koncerta garums būs
kumu izvēlējāmies, jo koncerts ir tiešām dižs – monumentāls un
piecas stundas, un katra reģiona orķestri
fundamentāls, un tajā izskanēs teju piecdesmit latviešu skaņdarbu,»
izpildīs astoņus deviņus skaņdarbus,»
koncertu, kas notiks nākamgad Vispārējo latviešu dziesmu un deju
skaidro J.Puriņš, papildinot: «Priecē, ka
svētku laikā, raksturo mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš. 7. dedaudzi labprāt noklausās visu koncertcembrī pulksten 18 Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē interesenti
programmu, atraujoties tikai uz brīdi, lai,
aicināti apmeklēt šī dižkoncerta ieskaņas koncertu, kurā varēs dzirdēt
piemēram, iedzertu kafiju. Tas mums ir
Zemgales reģiona pūtēju orķestru koncertprogrammu.
liels gandarījums.»
Zemgales apriņķa koncertprogrammā
«Latvijā pūtēju orķestru darbība ir kā arī Rīgas un Pierīgas pūtēju orķestri iekļauti deviņi skaņdarbi – gan latviešu
strukturēta pa novadiem, tādēļ dižkon- izpilda patstāvīgu koncertprogrammu. tautasdziesmu apdares, gan arī Gunāra
certā katrs kultūrvēsturiskais novads – Pirmajos dižkoncerta norises gados, 2003. Ordelovska, Raimonda Paula, Līgas CelZemgale, Vidzeme, Latgale, Kurzeme –, un 2008. gadā, koncerta ilgums sasniedza mas-Kursietes un citu mūzikas autoru

darbi. «Koncertprogrammu veidojam
kopā, sadarbojoties ar katra novada virsdiriģentu, lai visa koncertprogramma būtu
vienota un secīga. Savukārt dižkoncerta
noslēgumā skanēs trīs pūtēju orķestru
kopdarbi – Riharda Zaļupes, Alvila Altmaņa un Pētera Butāna skaņdarbi,» stāsta
dižkoncerta mākslinieciskais vadītājs.
Zemgales ieskaņas koncertā muzicēs
Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestris un Jelgavas 4. vidusskolas
pūtēju orķestris «Rota». «Šādi ieskaņas
koncerti ir ļoti būtiski – tā varam iziet
cauri koncertprogrammai, pārbaudīt
orķestru sagatavotības līmeni. Būtiski,
ka orķestru mūziķi ātri mācās, jo viņi

spēlē pēc notīm, un koncertprogramma ir
tiešām apjomīga. Arī deju, piemēram, var
nolasīt no grāmatas, bet dejotājs to nevar
nodejot ar grāmatu rokās,» vērtē J.Puriņš.
Pūtēju orķestru dižkoncerta ieskaņas
koncertu 7. decembrī pulksten 18 Jelgavas
4. vidusskolas koncertzālē bez maksas var
apmeklēt ikviens interesents. Jāpiebilst,
ka pirmais ieskaņas koncerts notika
12. novembrī Siguldā. Tāpat decembrī
koncerti paredzēti Straupē, Saldū un
Kubulu pagastā, bet XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI Deju svētku,
kas norisināsies Latvijas valsts simtgades
svinību zīmē, pūtēju orķestru dižkoncerts
notiks Esplanādē.

