Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 164 aktīviem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti
22. novembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 101 dalībnieks.
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Jau šo svētdien, pirmajā adventē, pulksten 17 Hercoga Jēkaba laukumā kopīgi iedegsim pilsētas lielo egli.
Svētku sajūtu mazākajiem jelgavniekiem tradicionāli
uzburs Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri, bet no
pulksten 15 līdz 18 laukumā darbosies Ziemassvētku
dāvanu tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku
un tirgotāju veltes.
Pilsētas galvenā egle, kas sasniedz 18 metru augstumu, veidota no 45 mazām eglītēm, un 2.
decembrī tajā iemirdzēsies 78 trīs
dažādu diametru gaismas dekori

un 960 metrus garas sarkanas
krāsas LED spuldžu virtenes. «Egles iedegšanas pasākums ir īpaši
nozīmīgs mazākajiem jelgavniekiem, tādēļ mēs centīsimies uzburt
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22. novembrī Jelgavas
dome veica izmaiņas
pašvaldības saistošajos noteikumos par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksātājiem. Noteikumi paredz, ka no 2019. gada
1. janvāra tiks paplašināts personu loks, kas
varēs pretendēt uz NĪN
atvieglojumiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs uzsver, ka arī
2019. gadā uz NĪN atvieglojumiem
varēs pretendēt līdzšinējie atvieglojumu saņēmēji, bet vienlaikus to
loks tiks paplašināts. Viņš skaidro,
ka līdz šim saistošie noteikumi
paredzēja NĪN atvieglojumus
personām ar I un II grupas invali-

ditāti, bet no nākamā gada uz tiem
varēs pretendēt arī nestrādājošas
personas ar III grupas invaliditāti.
Šajā gadījumā gan jābūt izpildītai
virknei citu nosacījumu, kas tiks
ņemti vērā, piešķirot atvieglojumu: personai nav 1. šķiras likumisko mantinieku (bērnu, mazbērnu);
NĪN gadā par īpašumu pārsniedz
35 eiro; īpašums ir vienīgais, un
tas ir reģistrēts zemesgrāmatā,
turklāt persona tajā ir deklarējusi
savu dzīvesvietu (īpašumā nav
deklarētas citas personas); īpašumā esošā zeme nepārsniedz 1500
kvadrātmetru platību; personas
ienākumi mēnesī nepārsniedz
valstī noteikto minimālo algu;
īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Šīs
personas var pretendēt uz NĪN
atvieglojumu 70 procentu apmērā.
Tāpat no nākamā gada uz atvieglojumu 90 procentu apmērā no
aprēķinātā NĪN varēs pretendēt
persona, kurai dzīvesvieta ir deklarēta kopā ar bērnu ar invaliditāti

Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Pašvaldība mazajiem
jelgavniekiem dāvina izrādes
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas pašvaldība decembrī mazajiem jelgavniekiem
tradicionāli dāvina teātra izrādes, kas pilsētas
kultūras namā notiks
no 4. līdz 7. decembrim.
Šogad bērnus priecēs pēc Brāļu Grimmu pasakas motīviem
veidotās izrādes «Sniegbaltīte un
septiņi rūķīši» – viena no tām būs
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrāde Andra Bolmaņa režijā.
Savukārt otrs iestudējums krievu
valodā ir Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra un teātra studijas «Čaika»
kopdarbs, ko iestudējis režisors
Arvīds Matisons.
A.Bolmaņa iestudējums kultūras namā būs skatāms 4., 5. un
6. decembrī pulksten 10, 12 un

svētku sajūtu un aicināsim visus
izkustēties un kopīgi ar rūķiem
iedegt pilsētas egli,» stāsta Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra režisors
Andris Bolmanis.
Tāpat šajā dienā no pulksten
15 līdz 18 jau otro gadu Hercoga
Jēkaba laukumā darbosies Ziemassvētku dāvanu tirdziņš, kurā
ar savām veltēm piedalīsies jelgavnieki un interesenti no tuvējās
apkārtnes. Tirdziņā varēs iegādāties, piemēram, egļu un mājokļa
rotājumus, adventes vainadziņus,
dekoratīvas sveces, piparkūkas,

vai nestrādājošu personu, kam ir I
vai II grupas invaliditāte kopš bērnības. Atvieglojumu piemēros arī
gadījumā, ja nekustamā īpašuma
īpašnieks būs bērns invalīds vai
nestrādājoša persona ar I vai II
grupas invaliditāti kopš bērnības.
Lai mudinātu sakārtot īpašumu
jautājumus un nodot ekspluatācijā
jaunbūves, atvieglojumu 50 procentu apmērā varēs saņemt arī
persona par dzīvojamo māju, kas
iepriekšējā gadā nodota ekspluatācijā. Tātad, ja Jelgavā ir uzbūvēta
māja, kas šogad nodota ekspluatācijā, tās īpašnieks nākamgad var
saņemt NĪN atvieglojumu. Līdz
šim saistošie noteikumi šai kategorijai atvieglojumus neparedzēja.
No nākamā gadā gaidāmas arī
izmaiņas NĪN par mājokļiem,
kuros nākamā gada sākumā nebūs deklarēta neviena persona.
«Īpašumiem, kuros 2019. gada 1.
janvārī nebūs deklarēta neviena
persona, arī nākamgad tiks piemērota paaugstināta NĪN likme – 1,5

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

14. «Dramaturģisko materiālu,
pamatojoties uz Brāļu Grimmu
pasaku, veidojām paši, jo pieejamajās lugās, mūsuprāt, pietrūka mūsdienīguma. Izrādi papildina Ulda
Timmas muzikālais noformējums,
bet izrādes kustību konsultante ir
Inga Ose,» par iestudējumu stāsta
A.Bolmanis, papildinot, ka tas ir
Ādolfa Alunāna radošās komandas
kopdarbs. Savukārt A.Matisona iestudējums «Sniegbaltīte un septiņi
rūķīši» būs klasisks, un to krievu
valodā kultūras namā varēs redzēt
7. decembrī pulksten 10, 12 un 14.
Izrādes ar ielūgumiem aicināti
apmeklēt Jelgavas sākumskolas
(1.–4. klašu) skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no
piecu gadu vecuma. Tāpat pašvaldība uz izrādēm aicina arī tos piecgadniekus un sešgadniekus, kuri
bērnudārzu neapmeklē, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63084675.

Pieaugs ienākumu
slieksnis maznodrošinātā
statusa iegūšanai

konfektes un citus Ziemassvētku
laiku raksturojošus kārumus un
dāvaniņas, karstos dzērienus vai
 Ritma Gaidamoviča
kādu uz vietas gatavotu našķi.
Jāpiebilst, ka tāpat svētku noJelgavas domes depuskaņu pilsētā uzburs gaismas detāti novembra sēdē
kori, kas veidoti no dažādu krāsu
apstiprināja grozījuLED spuldžu virtenēm un tīkliem,
mus Jelgavas pilsētas
dekoratīvajām 3D bumbām un
saistošajos noteikumos
zvaigznēm. Tie papildinās vidi Pas
«Trūcīgas un maznota salā, uz tiltiem pār Lielupi un
drošinātas ģimenes
Driksu, Stacijas parkā, Lietuvas
(personas) statusa nošosejas un Miera ielas krustojumā,
teikšana Jelgavas pilRaiņa parkā, Driksas gājēju ielā,
sētas pašvaldībā». Tie
Vecpilsētas ielā un citviet pilsētā.

Paplašina personu loku, kas nākamgad
varēs saņemt NĪN atvieglojumus
 Ilze Knusle

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Lidija
Jagunda, Ruslana Deksne, Valija Kokte, Evija Torne, Sabīne
Jumiķe, Valentīna Krūmiņa, Māris Siliņš, Inga Popova, Leonīda
Īriste, Raimonds Briģis.

procenti no īpašuma kadastrālās
vērtības. Ja līdz nākamā gada 1.
novembrim īpašumā būs deklarēta vismaz viena persona, īpašnieks
varēs pretendēt uz NĪN atvieglojumu 50 procentu apmērā,»
skaidro I.Bušs. Šogad atvieglojuma
apmērs bija atkarīgs no tā, vai
persona tika deklarēta mājoklī
pirmajā vai otrajā pusgadā, bet
nākamgad atvieglojuma apmērs
visos gadījumos būs 50 procenti.
Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu.
Tas jāiesniedz Jelgavas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
jānosūta pa pastu vai elektroniskā
veidā, parakstītu ar elektronisko
parakstu. Jautājumus par NĪN
var precizēt pašvaldības Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108.
kabinetā vai pa tālruni 63005589,
63005491, 63005596, 63005550.
NĪN paziņojumi par 2019. gadu
tiks izsūtīti februārī.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

paredz, ka no 2019.
gada 1. janvāra tiks
palielināts ienākumu
slieksnis, no kura personas un ģimenes varēs
pretendēt uz maznodrošinātā statusu un
saņemt sociālo palīdzību un pašvaldības
pabalstus.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova
skaidro, ka valsts šogad veica
vecuma pensiju indeksāciju, un
pensionāriem vidēji par 20 eiro
palielinājās pensija. «Lai gan
šis pieaugums nav ievērojams,
saņemtā summa par dažiem eiro
šobrīd pārsniedz līdz šim noteikto
ienākumu slieksni, lai pretendētu
uz maznodrošinātas personas
statusu mūsu pilsētā. Līdz ar to
mūsu līdzšinējie klienti, galvenokārt atsevišķi dzīvojošie pensionāri, vairs neatbilst nosacījumiem,
lai saņemtu šo statusu, un nevar
pretendēt uz pašvaldības sociālajiem pabalstiem, piemēram,
dzīvokļa pabalstu vai ārstniecības
pakalpojumu apmaksu, kā arī
saņemt Eiropas Atbalsta fonda
pārtikas pakas un higiēnas pre-

ces,» skaidro J.Laškova.
Jelgavas pilsētas pašvaldība, izvērtējot situāciju, ir radusi iespēju
paaugstināt ienākumu sliekšņa
summu. Grozīgumi paredz, ka
no nākamā gada 1. janvāra uz
maznodrošinātā statusu varēs
pretendēt ģimene, ja tajā nav
darbspējīgu personu un tās vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 267 eiro (šobrīd
247 eiro), ja persona ir atsevišķi
dzīvojošs pensionārs, persona ar
invaliditāti, politiski represēts
pensionārs un to vidējie ienākumi
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 296 eiro (šobrīd 276
eiro). «Atbalstot ģimenes, visvairāk – par 52 eiro – no nākamā
gada tiks palielināts ienākumu
slieksnis ģimenēm ar bērniem,
kas pretendēs uz maznodrošinātā
statusu,» papildina J.Laškova, norādot, ka maznodrošinātā statusu
turpmāk varēs saņemt ģimenes,
kurās ir darbspējīgas personas
un kuras audzina nepilngadīgus
bērnus vai bērnus vecumā līdz
24 gadiem, kuri iegūst izglītību
klātienē pamatizglītības, vidējās
izglītības, augstākās izglītības vai
profesionālās izglītības iestādē, un
vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 267 eiro
(šobrīd 215 eiro).
«Svarīgi – vērtējot klienta atbilstību maznodrošinātā statusam, vērā tiek ņemti ne tikai
personas vai ģimenes ienākumi,
bet arī materiālais stāvoklis – vai
personai, ģimenei pieder kustamais un nekustamais īpašums, un
šie nosacījumi nemainās.» skaidro
J.Laškova.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Par bērna pazemošanu internetā –
var sodīt

Foto: no JV arhīva

 Anastasija Miteniece

Aprunā klasesbiedrus saziņas
vietnēs, raksta rupjības sociālajos tīklos, izķēmo svešas
fotogrāfijas un veido viltus
profilus – tie ir tikai daži piemēri tam, kā internetā arī
Jelgavas bērnu un jauniešu
vidū notiek emocionālā pazemošana jeb kibermobings.
Šobrīd internets ir uzskatāms
par publisko telpu, un jebkurš
īstenots likumpārkāpums
pret personu virtuālajā vidē
ir vienlīdzīgs pārkāpumam
reālajā dzīvē – par to gan
jaunie varmākas bieži vien
aizdomājas tikai tad, kad
situācija jau nonāk policijas
redzeslokā. Gada laikā Jelgavā
Valsts policija saņēmusi ap 20
iesniegumu par situācijām,
kad internetā emocionāli pazemoti jaunieši – šajos gadījumos pāridarītājiem jau nācies
atbildēt par savām izdarībām
ne tikai aizskartā jaunieša vai
vecāku, bet arī likuma priekšā.
«Tā ir digitālās paaudzes lielākā problēma – tiešsaistē bērniem un jauniešiem
rodas pārākuma sajūta, ilūzija, ka viņi
var darīt, ko vien vēlas, palikt anonīmi,
un tur nekādas kontroles nav, taču tas
ir maldīgs priekšstats,» norāda Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
vecākā inspektore Jeļena Visocka. Viņas
teikto apstiprina arī šogad Latvijā veikts
pētījums, kurā tika atklāts – 73 procenti
jauniešu atzīst, ka viņu uzvedība internetā atšķiras no uzvedības reālajā dzīvē,
savukārt 45 procenti neslēpj, ka ir tikuši
aizskarti vai apvainoti sociālajos tīklos.
J.Visocka uzsver – ne visi apzinās, ka
arī par tik izplatīto bērna emocionālo
pazemošanu tiešsaistē jaunietim no 14
gadu vecuma var tikt piemērota gan
administratīvā, gan atsevišķos gadījumos
arī kriminālā atbildība.

Izķēmo svešas bildes un aprunā
kopīgos čatos

«Šobrīd Jelgavas iecirknī mēnesī
saņemam vidēji divus iesniegumus no
kibermobinga upuriem. Pārsvarā tie ir
gadījumi, kad bērns vēršas pret bērnu vai
audzēknis pret pedagogu. Piemēram, ir
saņemti iesniegumi par to, ka WhatsApp
sarakstē jauniešu grupa rupji apceļ kādu
konkrētu bērnu, vēlāk to izslēdzot no
kopējās sarakstes. Tāpat varmāka privāti
sūtījis naidīgas ziņas vai atklāti rakstījis
rupjus komentārus sociālajos tīklos. Bijušas vairākas epizodes, kad bērni uzfilmē
kautiņu un vēlāk par to iesmej tiešsaistē.
Tāpat nācies saskarties ar nopietnu
gadījumu, kad samontēts un sociālajos
tīklos publicēts aizvainojošs video. Esam
izmeklējuši arī gadījumus, kad tiek izveidots viltus profils, kas konkrētā jaunieša
vārdā ievieto pazemojošas fotogrāfijas,»
situācijas raksturo J.Visocka, papildinot,
ka šobrīd populārākās platformas, kurās
novērota bērnu emocionālā pazemoša-

na, ir WhatsApp, Instagram, Snapchat,
Youtube.com un Facebook.com. Savukārt
vecums, kurā aktuāla pazemošana internetā, ir no 11 līdz 15 gadiem.

«Internetu slēgt nevaram»

Šobrīd populārākajos sociālajos tīklos
Latvijā vecuma cenzs ir 13 gadi, bet
atsevišķos gadījumos vairāk, piemēram,
aplikāciju WhatsApp drīkst lietot vien no
16 gadu vecuma. Ņemot vērā, ka daudzi
bērni kļūst par šo vietņu lietotājiem krietni agrāk, viņi mēdz publicēt informāciju,
nepadomājot par sekām. Valsts policijas
Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Igors Helmanis norāda, ka
pilsētā bijuši gadījumi, kad pazemošana
internetā saistīta pat ar erotiska rakstura
fotogrāfiju nosūtīšanu draugam. «Pie
pirmā jauniešu kašķa šādi reiz nosūtītie
fotoattēli tiek nopludināti draugiem vai
sociālajos tīklos, tādējādi iestājas sekas...
Mēs varam izdzēst fotogrāfiju no konkrētās vietnes, bet, kur ir garantija, ka
tā netika nokopēta un ievietota citur?
Internetu jau slēgt nevaram – viss, kas
tur reiz nonācis, tur paliek,» brīdina
I.Helmanis, papildinot, ka bērnu vecākiem būtu vairāk jāseko līdzi tam, kāds
saturs tiek publicēts bērna sociālajos
tīklos, kā arī jāskaidro, ar kādām fotogrāfijām labāk nedalīties pat ar draugiem.
Savukārt tiem, kas nodarbojas ar šādu
bilžu izsūtīšanu, jāņem vērā – pat joka
dēļ izplatīts seksuāla rakstura materiāls
atsevišķos gadījumos var draudēt ar
kriminālatbildību.

Pateicoties laikiem un šēriem,
konflikts uzpeld atkal un atkal

«Šobrīd kibermobings ir aktuāls visā
valstī, un Jelgavā konstatētās situācijas
no gadījumiem citviet Latvijā neatšķiras. Tendences ir vienas un tās pašas,»
atzīst Latvijas Drošāka interneta centra
vadītāja Maija Katkovska. Viņa uzsver
– kasīšanās un apcelšana bērnu un jauniešu vidū notikusi visos laikos, tomēr,
ja agrāk kādu nepatīkamu situāciju
varēja pēc dažām dienām aizmirst, tad
šobrīd virtuālajā vidē tā seko bērnam 24
stundas diennaktī. «Agrāk puiši varēja
kaut ko nesadalīt un sarunāt kautiņu
parkā – izkāvās, noskaidroja attiecības
un jau pēc nedēļas atkal viens otru cienāja
ar šokolādi. Tagad kautiņš tiek uzfilmēts
un ielikts Youtube.com, katru dienu
kauninot to, kurš kāvies sliktāk. Un šis
video nepazūd, bet, pateicoties laikiem un
šēriem, sociālajos tīklos uzpeld atkal un
atkal, atgādinot par konfliktu,» piemēru
min M.Katkovska, papildinot, ka pēc tam
nākas saskarties ar sekām – bērns nevēlas
iet uz skolu, viņam ir zems pašvērtējums,
depresija. Šādai rīcībai mēdz būt dažādi
iemesli – kāds neveiksmīgi pajoko,
neaizdomājoties, kā jūtas cits, bet reizēm
bērns pats ir piedzīvojis pazemojumu vai
vardarbību, tādēļ atkārto savu pieredzi
ar citiem.

«Jūs tur paši tieciet galā» –
nav risinājums

Pērn veiktais pētījums par Latvijas
skolēna digitālo IQ liecina, ka 78 procentus problēmsituāciju tiešsaistē bērni

Kāda atbildība bērnam un jaunietim iestājas par cita
bērna vai pieaugušā emocionālu pazemošanu internetā?
Foto: no Drossinternets.lv

• Kriminālā un administratīvā atbildība bērnam iestājas no 14 gadu vecuma.
• Bērnam vecumā no 11 līdz 18 gadiem Administratīvā komisija var piemērot audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļus, ja viņš veicis tādu pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība.
• Par noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta kriminālatbildība, bērniem vecumā no 11
līdz 18 gadiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot tiesa.

risina paši, neiesaistot pieaugušo, tādēļ
M.Katkovska uzsver – kibermobingu
svarīgi laicīgi pamanīt. Veidi, kā par to
uzzināt, ir dažādi – runāt ar bērnu par
attiecībām ar vienaudžiem, kontrolēt
ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA BĒRNAM NO 14 GADU VECUMA
viņa darbības sociālajos tīklos, pievērst
• Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret citu bērnu – izsaka brīdinājumu vai piemēro
uzmanību uzvedībai. «Galvenais, ko
naudas sodu līdz 400 eiro apmērā.
nevajadzētu darīt vecākam, uzzinot
par kibermobingu, ir nosodīt vai teikt:
• Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai
«Tās ir jūsu darīšanas, paši tieciet galā.»
bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku
Jābūt saprotošam un jārīkojas operatīvi.
mieru, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms) – piemēro
Pirmkārt, jānoskaidro, kādā vietnē un
naudas sodu no 70 līdz 500 eiro apmērā.
kādā veidā notiek pazemošana. Ja tie
ir rupji komentāri sociālajos tīklos – ieKRIMINĀLATBILDĪBA BĒRNAM NO 14 GADU VECUMA
spējams bloķēt pieeju kontam konkrētai
• Par neslavas celšanu – par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu
personai. Ja tās ir privātas viltus profila
tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tas
publicētas fotogrāfijas – var ziņot par
īstenots publiski, soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.
pārkāpumu sociālās vietnes administratoriem, lūdzot dzēst saturu. Ja ģimenē
• Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī – soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu,
bērns pats veic kibermobingu pret
piespiedu darbu vai naudas sodu.
vienaudzi – jānoskaidro iemesls, jārunā
par sekām, jālūdz izdzēst pazemojošo
• Par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības
informāciju un atvainoties cietušajam.
izraisīšanu – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības
Vienlaikus, ja tas notiek skolā vai inteatņemšanu, ar piespiedu darbu vai naudas sodu.
rešu izglītības vietā, svarīgi sazināties
• Par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantoar pedagogiem, lai par atbildīgu mobilā
telefona un interneta lietošanu runātu
šanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā
arī ar citiem bērniem,» uzsver M.Kat– soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
kovska. Viņa norāda – kibermobingā
konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
vienmēr ir pāridarītājs, cietušais un tas,
Avots: Valsts policija
kurš visu redz, bet klusē, jo tas viņu neskar. Arī gadījumā, kad tiek aizvainots
kāds bērna draugs vai klasesbiedrs, par praktiski – mums ir tiešs kontakts ar so- patiesībā ir tikai sekas konfliktam, kas ar
šādām situācijām ir jāziņo vecākiem vai ciālo tīklu uzturētājiem, tādēļ mēs varam draugu vai klasesbiedru jārisina reālajā
ātrāk ziņot par pārkāpumu. Piemēram, ir dzīvē.
pedagogam.
bijušas situācijas, kad jādzēš nopludināts
Nopietnos gadījumos jāvēršas Valsts
Arī vecākiem nepieciešams padoms bērna kailfoto vai agresīvs viltus profils,» policijā. Tāpat ziņot par kibermobinSpeciālisti atzīst, ka arī vecāki mēdz stāsta M.Katkovska. Savukārt VBAI gu var arī Valsts policijas aplikācijā
šaubīties par pareizāko rīcību bērna ki- speciālisti pa bezmaksas Uzticības tālru- «Mana drošība» – sūdzību rindas kārbermobinga gadījumā. Saņemt atbalstu ni 116111 konsultācijas nodrošina visu tībā izskatīs izmeklētāji, norādot, vai
iespējams, vēršoties vietnē Drossinternets. diennakti. «Aicinām zvanīt arī vecākus. konkrētais gadījums ir likumsargu
lv, kā arī konsultējoties ar Valsts bērnu Palīdzēsim noskaidrot situāciju un rast ri- kompetencē. Jāpiebilst, ka jebkurā no
tiesību aizsardzības inspekciju (VBAI) un sinājumu,» teic VBAI Ģimeņu ar bērniem situācijām būtu svarīgi fiksēt mobingu,
likumsargiem. «Drošāka interneta centrā atbalsta departamenta direktore Amanda veicot ekrānšāviņu – tas saglabāsies kā
var saņemt operatīvu palīdzību, tomēr Vēja, skaidrojot, ka vairumā gadījumu pieradījums arī tad, ja pāridarītājs izdzēsīs
tikai darba dienās. Speciālisti palīdzēs arī bērnu pazemošana un agresija tiešsaistē sūtīto ziņu vai publikāciju.

JELGAVAS VECĀKU PIEREDZE

«Es neko neķēmoju, tikai pasmejos»

«Pasaule apgriezās kājām gaisā»

«Arī vecākiem jāmācās uzvesties»

Meitas mamma, viņas bērns tika iesaistīts kibermobingā:
«Mobings mūsu ģimenē bija aktuāls, kad meita tikko sāka mācīties
vidusskolā. Savā būtībā viņa ir ļoti mīļš bērns, taču tagad zinu – kāda
cita vienaudža ietekmē viss var mainīties par 180 grādiem. Meita sadraudzējās ar meitenēm, kuras regulāri pazemoja citus klasesbiedrus
internetā. Uzzināju par to netīšām, datorā izlasot neaizvērtu meitas
saraksti Facebook kontā. Biju neizpratnē un jautāju meitai: «Kāpēc tu
to dari? Tu zini, kā jūtas tas, kurš tiek filmēts un kura bildes tu izķēmo?
Saproti, kādas var būt sekas?» Viņa man atbildēja: «Es neko neķēmoju,
tikai pasmejos.» Šajā gadījumā jāsaprot divi aspekti – bērns ne vienmēr
domā par to, ka citam var sāpēt šie jociņi, tādēļ vecāku pienākums ir
bērnam to izskaidrot. Otrs – jānoskaidro, kādēļ viņš piedalās mobingā, un
problēma ir jārisina saknē. Pēc tam, kad ziņoju par šo situāciju skolā un
notika pārrunas, izrādījās – meitas draudzenes tika apceltas pamatskolā,
savukārt jaunajā klasē viņas vēlējās kļūt populāras, bet meita tajā visā
piedalījās, jo baidījās, ka smiesies par viņu…»

Divu meitu mamma, viņas bērns veica kibermobingu:
«Meita sāka lietot mobilo jau pirmajās klasēs. Pašsaprotami, ka 6. klasē
viņa internetā sērfoja trīsreiz labāk nekā jebkurš pieaugušais. Pati arī
kontrolēju šo procesu – pārskatīju WhatsApp sarakstes, lejuplādētās aplikācijas. Vēlāk gan izrādījās, ka ar to nebija gana, jo vajadzīgais no manis
tika noslēpts. Meita ar draudzenēm mobingoja savu kādreizējo draudzeni
– fotografēja neērtās situācijās, pat izveidoja viņas viltus profilu. Kad ar
pretenzijām zvanīja šīs meitenes mamma, pasaule apgriezās kājām gaisā,
un iestājās izmisums. Mans eņģelītis? Neticu! Pēc ilgas sarunas ar meitu
viņa skaidroja – pēc kāda neliela kašķa draudzene tēva dienā neveiksmīgi
publiski noskandināja, ka mana meita jau apsveikumu varot sūtīt kaimiņam, tēva taču neesot. Tas viņai ļoti sāpēja, bet bija kauns šo situāciju
kādam stāstīt, un mobings internetā kļuva par risinājumu, tādējādi izliekot
dusmas. Šobrīd saprotu, ka jāsāk ar uzticību – visu nokontrolēt nevar.
Ar bērnu vairāk jārunā – un nevis par to, vai viņš ir paēdis un izpildījis
mājasdarbus, bet gan par to, kas viņu uztrauc un kas viņam sāp.»

Dēla mamma, viņas bērns tika pakļauts kibermobingam:
«Manā ģimenē dēla saskaršanās ar mobingu internetā notika 7. klasē –
mācību gada sākumā. Kaut ko nesadalot ar vienu pusi skolā, sācies konflikts.
Zēns veidoja WhatsApp sarakstes, uzskatāmi apceļot un izslēdzot manu
dēlu. Izmaiņas bērna uzvedībā pamanīju tikai pēc laika – tad arī viss atklājās.
Neslēpšu, ka biju izmisumā. Ar ko sākt? Kur iet? Šobrīd es sākotnēji vērstos
skolā pie pedagoga, bet tobrīd šķita, ka pati visu nokārtošu. Piezvanīju puiša
vecākiem un saņēmu atbildi, ka mans dēls pats ir neadekvāts. Tad sekoja
konflikts vecāku vidū... Jāatzīst, ka pati jutos kā iesaistīta mobingā, lai gan
esmu pieaudzis cilvēks. Vēlāk ar pedagogu starpniecību viss tika mierīgi
izrunāts un atrisināts, tomēr vēlētos aicināt arī citus mācīties no manām
kļūdām – nekad nevajag vienatnē censties celt traci. Ja ir problēma, ir speciālisti, kuri var ieteikt labāko risinājumu. Turklāt pret citiem ir jāizturas ar
empātiju, dažkārt arī neraugoties uz to, ka paša bērns ir cietis.»
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Jelgava atzīta par
brīvprātīgajiem draudzīgāko
pašvaldību Latvijā
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien kultūras pilī
«Ziemeļblāzma» godināti Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA)
rīkotā Latvijas konkursa «Gada brīvprātīgais
2018» uzvarētāji. Jelgavas pilsētas pašvaldība
konkursā saņēma balvu
nominācijā «Brīvprātīgajiem draudzīgākā
pašvaldība».
Apbalvojumu Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniecei Ritai
Vectirānei pasniedza konkursa
atbalstītāju pārstāvis – Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēža
vietnieks Gints Kukainis.
NVA brīvprātīgo projekta vadītājs Ints Teterovskis stāsta, ka
mūsu pilsēta šo balvu ir nopelnījusi par ilgstošu un pastāvīgu
brīvprātīgā darba koordinēšanu. «Jelgava ir viena no retajām
pašvaldībām, kas pēdējos gados
pievērsusi pastiprinātu uzmanību
brīvprātīgā darba kustībai. Jūsu
pilsētas stratēģijā ir paredzēts
koordinēt un atbalstīt brīvprātīgo
darbu. Tieši koordinēšana ir ļoti
svarīga, un šī funkcija jums ir
uzticēta konkrētai pašvaldības
iestādei – Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvaldei, ar kuru
arī mums ir izveidojusies ļoti laba
sadarbība, uzturot brīvprātīgo
informācijas apmaiņas platformu
www.brivpratigie.lv. Pašvaldība
ar šādu žestu apliecina, ka tai
rūp šī kustība, un Jelgava var būt

lielisks piemērs citiem,» atzīst
I.Teterovskis, norādot, ka arī NVA
veiksmīgi sadarbojas ar Jelgavas
pašvaldību, ik gadu organizējot
Latvijas brīvprātīgo godināšanu.
«Šī balva ir svarīgs apliecinājums mūsu pilsētas cilvēku
varēšanai. Jelgavas sauklis ir «Pilsēta izaugsmei», un, manuprāt,
arī brīvprātīgie to ievēro ikdienā,
strādājot uz savu izaugsmi, pilsētas izaugsmi un valsts izaugsmi
kopumā. Brīvprātīgie ar savām
prasmēm, iespējām, zināšanām
vairo labo, un tikai šādā sinerģijā
rodas ideālā Latvija,» atzīst R.Vectirāne, norādot, ka Jelgavā ir teju
300 brīvprātīgo, kuri iesaistās
kultūras un sporta pasākumu
organizēšanā, māca senioriem
angļu valodu un datoru zinības,
apciemo vientuļos cilvēkus. «Tā
topam līdzatbildīgāki, atsaucīgāki,
prasmīgāki! Tas ir novērtēts arī
valstī. Paldies visiem Jelgavas
brīvprātīgajiem,» tā R.Vectirāne.
Par brīvprātīgajiem draudzīgākajām šogad atzītas divas Latvijas
pašvaldības – Jelgavas un Liepājas.
Iepriekš balvu saņēmusi Daugavpils pilsētas pašvaldība un Ikšķiles
novada pašvaldība. Jāpiebilst, ka
pirms diviem gadiem, 2016. gadā,
šajā konkursā apvienība «Brīvprātīgie Jelgavā» tika atzīta par
aktīvāko nevalstisko organizāciju
Latvijā.
Brīvprātīgo godināšanas mērķis
ir veicināt Latvijas iedzīvotāju
interesi par brīvprātīgo darbu un
sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos
brīvprātīgajā darbā.

Paziņojums par publisko apspriešanu Tirgus paviljona,
stāvlaukuma būvniecībai Zemgales prospektā un Sporta ielā, Jelgavā
2018. gada 26. novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde pieņēma lēmumu Nr.778/4-5/B «Par publiskas apspriešanas uzsākšanu būvniecības iecerei «Tirgus paviljons,
stāvlaukums» Zemgales prospektā 19a, Jelgavā, Sporta ielā 2b, Jelgavā».
Būvniecības ierosinātājs:
SIA «Termināla tirgus», Uzvaras iela 17, LV-3007, Jelgava, reģistrācijas numurs LV436033075801,
kontaktpersona Andris Vaišļa, tālrunis 29462445.
Būvprojekta izstrādātājs:
SIA «Statio Arhitektūra», Bruņinieku iela 47, LV-1011, Rīga, reģistrācijas numurs 40003607152.
Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju:
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 1. stāvā, laika posmā no 26.11.2018. līdz 23.12.2018. (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30).
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:
2018. gada 10. decembris pulksten 17 – Jelgavas pilsētas domes konferenču zālē Lielajā ielā
11, Jelgavā.
Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:
No 26.11.2018. līdz 23.12.2018. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pa e-pastu atsauksmes@jelgavas.market.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Estrādē – spāru svētki

Pasta salas estrādē, noslēdzot būtisku būvniecības posmu – jumta galveno konstrukciju uzstādīšanu
–, otrdien tika svinēti spāru svētki. «Ir gandarījums, jo Pasta salas estrāde ar jumtu, kas būvēts no
liekti līmēta koka konstrukcijām, būs unikāls objekts. Jāatzīst, ka Jelgavā tā ir jau otrā šāda veida
būve, jo arī Pasta salas publiskajai slidotavai ir tāda veida jumts,» spāru svētkos uzsvēra Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Estrādes jumta būvniecībā jau izmantotas aptuveni 120 tonnas
tērauda detaļu, vairāk nekā 500 kubikmetru koksnes, turklāt garākās konstrukcijas izmēri veido 60
metrus. Būvnieki lēš, ka saskaņā ar viņu rīcībā esošo informāciju Pasta salas estrāde ir līdz šim lielākā
šāda tipa konstrukcija Baltijā. «Ir izveidots estrādes jumta karkass, un šobrīd ir uzsākti metāla profilu
montēšanas darbi, lai starp tiem varētu ieklāt jumta segumu – membrānu,» stāsta darbu izpildītāja
SIA «Igate būve» būvdarbu vadītājs Oskars Galveits. Metālu profilu montāžas darbu īstenošanai būs
nepieciešamas vēl aptuveni trīs nedēļas, un, izvērtējot laikapstākļus, vienlaikus plānots arī uzsākt jumta
seguma ieklāšanu. «Jumta segumu varēsim ieklāt, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra nenoslīdēs
zemāk par plus pieciem grādiem,» norāda O.Galveits. Estrādes jumts būs līdzīgs Pasta salas slidotavas
Foto: Ivars Veiliņš
jumtam – tikai baltā krāsā, un tā membrāna būs biezāka un izturīgāka.

Ozolskvēra ozolu glābt neizdodas
 Kristīne Langenfelde

Vakar no rīta Ozol
skvērā profesionāli
arboristi uzsāka zaru
izzāģēšanu bīstamajam dižozolam, vēl
cerot, ka koku izdosies
glābt, taču darbu gaitā kļuva skaidrs – koka
bojājumi ir tik plaši,
ka arī pēc bīstamāko
zaru izzāģēšanas tas
turpinātu apdraudēt
skvēra apmeklētājus.
Tāpēc vakar pusdienlaikā profesionāļi
pieņēma lēmumu, ka
koku tomēr nāksies
nozāģēt.
Jau šovasar ozolu, kas aug
Ozolskvērā līdzās bērnu rotaļu
laukumam un pilsētnieku iecienītai atpūtas vietai, gan pašvaldības speciālisti, gan arborists,
gan arī Dabas aizsardzības
pārvaldes darbinieki atzina par
stipri bojātu un bīstamu. Ozolam laika gaitā bija radušies būtiski sakņu sistēmas bojājumi,
iztrupējusi stumbra pamatne
un bija vairāki vaļēji dobumi
pie pamatnes, kuros konstatēta
brūnā trupe. «Jau ilgstoši centāmies dižkoku glābt, regulāri to
kopjot un izzāģējot, taču vakar
kopā ar profesionāliem arboris-

Foto: Ivars Veiliņš

tiem nācās pieņemt lēmumu, ka
pat pēc viskvalitatīvākās kopšanas vairs nav iespējams novērst
koka bīstamību un nodrošināt,
lai tas pēkšņi vējā nenolūztu un neapdraudētu cilvēkus
Ozolskvērā,» atzina pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
mežzinis Mārtiņš Krūmiņš.
Taču dižozolam tiks dots otrs
mūžs – oktobrī Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» audzēkņi kopā
ar pedagogiem salasīja dižkoka
zīles un iedēstīja tās melnzemē,
lai gaidītu, kad sāks dīgt jaunie
ozoliņi. «Ceram, ka pēc gadiem
mūsu izaudzētie koki atgriezīsies Ozolskvērā un, iespējams,
arī citās pilsētas vietās,» toreiz
teica «Pasaciņas» vadītāja Zane

Koroļčuka, piebilstot, ka bērnudārzs ir iesaistījies «Latvijas
valsts mežu» koku sēšanas un
stādīšanas akcijā «Skābeklis»,
tāpat iestādes teritorijā jau aug
aptuveni metru augstas kastaņas, kas izaugušas no savulaik
«Pasaciņas» audzēkņu iestādītiem kastaņiem.
Vienlaikus pašvaldība, izprotot, ka ozols bija viens no
skvēra simboliem, paredz, ka
no nozāģētā koka Ozolskvērā
varētu tapt jauns vides objekts.
«Tas jau, protams, būs mākslinieku un koktēlnieku redzējums, bet kāpēc gan, piemēram,
līdzās metāla aļņa skulptūrai
nevarētu tapt mazāka izmēra
koka aļņa skulptūra?!» sprieda
M.Krūmiņš.

Šī gada pēdējais VID seminārs – 4. decembrī
 Ilze Knusle

4. decembrī no pulksten 10 līdz 12 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiks šī gada
pēdējais pašvaldības un Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) rīkotais bezmaksas seminārs. Tajā tiks pārrunāti
jautājumi, kas nākamgad būs aktuāli saimnieciskās
darbības veicējiem. Interesenti dalībai seminārā aicināti
pieteikties līdz 30. novembrim.
Seminārā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas
daļas ceturtās nodaļas galvenā
nodokļu inspektore Diāna Cīrule
stāstīs par grozījumiem Mikro
uzņēmuma nodokļa likumā un

par nodokļu režīma maiņu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. «Sākot ieviest nodokļu
reformu, vairākām normām tika
noteikti spēkā stāšanās termiņi,
pārejas periodi. Šajā seminārā

tiks aktualizēti jautājumi, kuriem
jāpievērš uzmanība šī gada izskaņā un nākamā gada sākumā,»
skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone.
Interesenti aicināti pieteikt
dalību seminārā līdz 30. novembrim, zvanot pa tālruni 63012155,
63012169 vai rakstot pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka pašvaldības un
VID rīkotie bezmaksas semināri
par aktuālajiem nodokļu politikas
jautājumiem tiks organizēti arī
nākamgad.
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Īsi
 Pasākumu cikla «Iedvesmas telpa» ietvaros 5. decembrī pulksten
18 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) notiks
bezmaksas lekcija «Kas ir izdegšana, un kā līdz tai nonākam», ko
vadīs Rīgas Stradiņa universitātes
Psihosomatiskās medicīnas un
psihoterapijas klīnikas virsārsts
Artūrs Miksons. Lekcijā klātesošie
varēs uzzināt, kas izraisa izdegšanu, kā
pašam saglabāt labu fizisko un emocionālo veselību un kādos gadījumos
vērsties pie ārsta. Pasākumu organizē
ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldi. Interesenti lekcijai
aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni
63012159, 63082101, 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Vietu skaits ir ierobežots.
 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāna amatu atstājis Ilmārs
Dūrītis, un uz laiku, līdz oficiāli tiks
ievēlēts jauns dekāns, viņa amata
pienākumus pildīs veterinārmedicīnas doktors Kaspars Kovaļenko,
informē LLU. I.Dūrītis ievēlēts 13. Saeimā un Saeimas deputāta pienākumus
nevar apvienot ar dekāna amatu, taču
viņš darbu LLU turpinās kā mācībspēks
un zinātnieks. Jāpiebilst, ka I.Dūrītis
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
dekāna amatu ieņēma 2011. gadā.
 4. decembrī no pulksten 10 līdz
12 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā
2 notiks Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas
organizēts seminārs «Vingrinājumi sekmīgai publiskajai runai»,
kura laikā uzņēmējiem tiks sniegti
padomi un atklāti vingrinājumi,
lai uzlabotu uzstāšanās prasmes.
«Balsij ir salīdzinoši liela ietekme uz
klausītāju, tāpēc ir vērts ieguldīt pūles.
Lietišķās vides prezentācijas daudziem
ir satraucoša pieredze, taču ir virkne
fizisku vingrinājumu, kas var palīdzēt.
Tieši par to arī tiks runāts šajā reizē,»
informē LTRK Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja Baiba Nolberga. Seminārā tiks apspriestas šādas
tēmas: balss vingrinājumi, dikcijas
vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi,
izteiksmīguma vingrinājumi un stresu
mazinoši vingrinājumi. Semināru vadīs
prezentēšanas prasmju treneris Oskars
Priede, kura specializācija ir publiskā
runa un prezentēšana. Viņš rūpīgi
analizē oratorus un palīdz uzlabot
runas prasmes, nodrošinot uzstāšanās
prasmju treniņus uzņēmumos un
atvērtajās grupās, kā arī konsultējot
individuāli. Kopš 2018. gada O.Priede
ir arī LNT raidījuma «900 sekundes»
ziņu moderators. Pasākumam iepriekš
jāpiesakās, rakstot pa e-pastu jelgava@chamber.lv vai zvanot pa tālruni
28646086. LTRK biedriem vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība seminārā
ir bez maksas, katram nākamajam –
10 eiro plus PVN, bet uzņēmumiem,
kas nav LTRK biedri, dalība seminārā
ir 20 eiro plus PVN.
 Turpinoties Jelgavas pilsētas
bibliotēku atbalsta biedrības «Libro» un Jelgavas pilsētas bibliotēkas
organizētajam pasākumu ciklam
«Es nāku no Jelgavas», 9. decembrī pulksten 14 pilsētas bibliotēkā
viesosies aktrise un režisore Indra
Roga. Tikšanos bez maksas var apmeklēt ikviens interesents. Projekta
mērķis ir sniegt interesentiem iespēju
tuvāk iepazīt četras sabiedrībā zināmas personības, kuru izaugsmē
būtiska loma ir bijusi Jelgavai. Šī būs
cikla noslēdzošā tikšanās.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Par vides pieejamību jādomā
jau ēkas projektēšanas laikā
 Jana Bahmane

Vides pieejamības jautājums Latvijā nav nekas jauns – publisko
būvju vides pieejamības prasības ir iekļautas jau būvnormatīvos.
Savukārt šo prasību reālās izpildes izvērtēšanai iespējams piesaistīt
vides pieejamības ekspertu – apmācītu konsultantu, kas izsaka
priekšlikumus vides pieejamības nodrošināšanai. «Izvērtēt konkrētā
objekta atbilstību vides pieejamības prasībām ir Būvvaldes ziņā, un
iestāde pati pieņem lēmumu, vai, nododot objektu ekspluatācijā,
nepieciešams piesaistīt vides pieejamības ekspertu. Taču sadarbība
ar vides pieejamības ekspertu jau projektēšanas stadijā un būvniecības procesā ir labā prakse, kas sniedz iespēju reāli pārliecināties, ka
objekts ne vien formāli, bet arī reāli būs pieejams ikvienam,» vērtē
invalīdu un viņu draugu apvienības «Apeirons» vides pieejamības
eksperts Jurģis Briedis. Arī Jelgavā vides pieejamības jautājums tiek
risināts, sadarbojoties ar vides pieejamības ekspertiem gan jaunu
objektu būvniecības gaitā, gan pieņemot objektus ekspluatācijā,
gan arī organizējot ikgadējus vides pieejamības monitoringus ar
mērķi apsekot sabiedriskus pilsētas objektus, lai sniegtu ieteikumus
to pieejamības uzlabošanai.
«Mums būtu jānonāk līdz izpratnei, ka
ēkai ir jāatbilst nevis būvnormatīvam, bet
cilvēka vajadzībām. Ne vienmēr, izpildot
normatīvu, mēs pilnvērtīgi nodrošinām
vides pieejamību. Piemēram, normatīvs
nosaka, ka publiskā iestādē ir jābūt vismaz
vienām labierīcībām cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Ja kā publisku vietu aplūkojam peldbaseinu, tad tajā ir atsevišķas
sieviešu un vīriešu ģērbtuves, tādēļ realitātē tur būtu nepieciešamas divas īpaši
pielāgotas tualetes,» stāsta J.Briedis. Viņš
uzskata, ka jautājumam par vides pieejamības nodrošināšanu jābūt aktuālam pat
arhitektu līmenī, lai jau objekta projektēšanas gaitā tiktu ievērotas nepieciešamās
prasības. «Lielākoties tiekam aicināti
izvērtēt nozīmīgākos valsts un pašvaldību
objektus. Arī lielās organizācijas labprāt
sadarbojas, apzinoties, ka tādējādi var novērst nepilnības. Jā, manā praksē ir bijuši
gadījumi, ka esmu pieaicināts novērtēt vides pieejamību jau uzbūvētam objektam,
un, redzot paveikto, esmu teicis: «Ja jūs
vides ekspertu būtu pieaicinājuši agrāk,
būtu izdevies ietaupīt vismaz 10 000
eiro.» Tā ir realitāte, jo nereti, cenšoties
īstenot visas prasības, tiek iegādātas arī
liekas iekārtas, kas ne vienmēr konkrētajā
objektā ir funkcionālas,» norāda J.Briedis.
Vides pieejamības eksperta sertifikātus
Latvijā izsniedz apvienība «Apeirons»,
un, sazinoties ar apvienību, var saņemt
arī bezmaksas konsultācijas par to, kā vidi
padarīt pieejamāku. Tāpat arī «Apeironā»
var noskaidrot savā pilsētā pieejamo
ekspertu, kas var veikt vides pieejamības
auditu un sniegt savu atzinumu. Jelgavā
šobrīd ir divi sertificēti vides eksperti,
kurus iespējams piesaistīt būvniecības
procesam.
Vienlaikus Jelgavā jau vairāku gadu
garumā tiek rīkots arī vides monitorings,
ko pilsētā organizē Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde un Sabiedrības integrācijas
pārvalde sadarbībā ar vides pieejamības

ekspertiem Kārli Rūbu un Ilzi Makarovu-Makaronoku. Piedalīties monitoringā
ik gadu tiek aicināti arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, piemēram, šogad tajā
līdzdarbojās Jelgavas sieviešu invalīdu
organizācijas «Zvaigzne» vadītāja Dzintra
Saulkalne un Jelgavas Invalīdu biedrības
pārstāve Vanda Egle. Šoreiz eksperti apmeklēja bankas «Citadele» Jelgavas filiāli,
kas šovasar no Raiņa ielas pārcelta uz
Mātera ielu, Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālo struktūrvienību, «Stankus doktorātu», kā arī trīs tirdzniecības
centrus Pārlielupē – «Rio», «Pērnava» un
«RAF centru». Viens no nozīmīgākajiem
secinājumiem – objektos īstenotie vides
pieejamības risinājumi bieži ir formāli un
izmantošanā neefektīvi.
«Vides pieejamības jautājums Latvijā
tiek risināts vien pēdējos 10–15 gadus.
Izpratne par to pamazām pieaug, taču
allaž ir virziens, uz kuru vēl tiekties.
Būdams jaunāks, 1980. gados nodarbojos
ar invalīdu sportu – piedalījos sacensībās
Polijā, Vācijā un citviet, redzēju, kā tur
tiek domāts par cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Pie mums tolaik nekā tāda
nebija. Šodien jau varu sacīt, ka ielas Jelgavas centra apkārtnē un tās, kas pēdējo
gadu gaitā rekonstruētas, ir pielāgotas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidojot lēzenas nobrauktuves, vadlīniju.
Arī, būvējot jaunus objektus, vairāk tiek
domāts par vides pieejamību,» vērtē vides
pieejamības eksperts Kārlis Rūba, kurš
pats pārvietojas ratiņkrēslā.
Sagaidot Starptautisko invalīdu dienu,
ko ar mērķi pievērst uzmanību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, viņu tiesībām un
problēmām pasaulē atzīmē 3. decembrī,
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» šoreiz
iepazīstina ar rudenī veiktā vides pieejamības monitoringa labajiem un sliktajiem
prakses piemēriem – tie šonedēļ tika
apspriesti sanāksmē, kurā piedalījās arī
apsekoto objektu pārstāvji.
Monitoringa gaitā tika
aktualizēta arī bankomātu
izvietojuma problēma, kas
vērojama pilsētā kopumā. Plānojot bankomāta
atrašanās vietu, ir būtiski
padomāt ne vien par tā
fizisku pieejamību, bet arī
iespējamo saules ietekmi.
Piemēram, pie tirdzniecības centra «Pērnava»
novietotais «SEB» bankas
bankomāts ir ne vien
neaizsniedzams cilvēkiem
ratiņkrēslā, bet arī novietots pretim saulei, tādējādi
apgrūtinot redzamību ne
vien cilvēkiem ar redzes
traucējumiem, bet ikvienam tā lietotājam. Pat virs
bankomāta izveidotais
jumtiņš sauli neaizsedz.
Šis piemērs norāda, ka
problēma ir apzināta, taču
risināta neefektīvi.
Foto: Ivars Veiliņš

Teju visos apsekotajos objektos bija padomāts par vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos vai jaunajām māmiņām ar bērnu
ratiņiem, taču ne visur risinājums bija efektīvs. Publisko ēku būvnormatīvi nosaka, ka ārējās uzbrauktuvēs, iekštelpās, kā arī
viesnīcu un sanatoriju numuros pandusu kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt attiecību 1:20. Proti, ja pandusa pacēlums
ir viens metrs, skrejceļam jābūt 20 metru garam. Šie noteikumi stājās spēkā 2015. gadā, tādēļ, kā norāda eksperti, šīm
prasībām jābūt ievērotām visos jaunajos objektos, bet, pārbūvējot agrāk atklātus objektus, maksimāli jācenšas pielāgoties
šīm prasībām. Vides pieejamības monitoringa gaitā eksperti secināja, ka daudzos objektos pandusi nav droši. Piemēram,
tirdzniecības centra «Rio» saimnieciskās daļas vadītājs Jānis Šmits norādīja, ka ēkas 2. stāvā cilvēks ratiņkrēslā var nokļūt,
izmantojot padomju laikos būvētu nobrauktuvi. Apsekojot konkrēto objektu, nācās secināt, ka tas izmantošanai ir bīstams – nobrauktuves segums ir nelīdzens, margas ir pārlieku augstas, un cilvēkam ratiņkrēslā nokļūšana centra 2. stāvā,
visticamāk, nebūs pa spēkam. Ar šo problēmu varētu saskarties arī jaunās māmiņas.
Visu vides monitoringā iekļauto objektu vērtēšanu eksperti
uzsāka jau no ārpuses, pārbaudot, vai ir padomāts par
invalīdu stāvlaukumu un vai cilvēks ratiņkrēslā patstāvīgi
var iekļūt ēkā. Gan pie «Stankus doktorāta», gan arī pie
bankas «Citadele» filiāles un Valsts probācijas dienesta stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem nebija pieejamas,
tādējādi apgrūtinot šo personu nokļūšanu iestādēs, kā arī
kavējot pārējos satiksmes dalībniekus. Vides pieejamības
eksperti norādīja, ka invalīdu stāvlaukumu vislabāk plānot
iekšpagalmā vai stāvvietā, jo, piemēram, ceļmalas kabatas
ir par šauru, lai pilnvērtīgi organizētu cilvēku ratiņkrēslā
izkāpšanu no automašīnas. Īpaši izveidoti invalīdu stāvlaukumi ir ierīkoti pie visiem trim apsekotajiem tirdzniecības
centriem, taču vietās, kur tie bija apzīmēti vien ar simbolu
uz asfalta seguma, eksperti ieteica izvietot arī zīmes, lai
cilvēkam uzreiz būtu skaidrs, kur atrodas viņam paredzētās
stāvvietas. Ziemā, uzsniegot sniegam, šādi apzīmējumi uz
seguma var būt nepamanāmi.
Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālajā struktūrvienībā cilvēks ratiņkrēslā nemaz nevar iekļūt, jo pie
ieejas iestādē nav izveidota uzbrauktuve jeb panduss
– šo problēmu iestāde risina, sadarbojoties ar Jelgavas
Pensionāru biedrību, kuras telpas atrodas ēkas otrā pusē,
un tajās var iekļūt pa centrālo ieeju. Probācijas speciāliste
Kristīne Veisa skaidro, ka probācijas dienests nav iestāde,
kur cilvēks var nokļūt nejauši, tādēļ klienti ar kustību
traucējumiem jau iepriekš tiek brīdināti, ka tikšanās
norisināsies Jelgavas Pensionāru biedrības telpās – tur
cilvēks ratiņkrēslā var nokļūt, izmantojot pandusu, ko
gan eksperti novērtēja kā nepilnīgu, jo tā sākumpunkts
neatrodas nulles līmenī. Tāpat vides pieejamības eksperti
norādīja uz nepieciešamību pie ieejas durvīm izvietot
informatīvo pogu, lai nepieciešamības gadījumā cilvēks
varētu signalizēt par palīdzības nepieciešamību. Apsekojot Valsts probācijas dienesta telpas, eksperti ieteica padomāt par krāsu kontrastu ieviešanu telpu noformējumā. Proti,
iestādes gaiteņa tonis saplūst ar durvju toni, un cilvēkam ar redzes traucējumiem varētu būt grūtības atrast durvis. Tāpat
tika norādīts uz nepieciešamību marķēt pakāpienus – līdzīgs trūkums tika konstatēts arī citos objektos. Eksperti ieteica ar
spilgtu krāsu marķēt pirmo un pēdējo pakāpienu.
Izvērtējot vides pieejamību bankas «Citadele» Jelgavas filiālē, eksperti pozitīvi novērtēja pārrunu telpas,
kur cilvēks ratiņkrēslā var ne vien ērti iekļūt, bet arī
piebraukt pie galda un pilnvērtīgi piedalīties sarunā.
Arī piekļūšanai klientu konsultantu galdiem eksperti
šķēršļus nesaskatīja. «Mūsu filiālē nav rindu regulatora – katru klientu sagaida mūsu darbinieks, noskaidro,
kas viņu interesē, un novirza tālāk, tādēļ mēs esam
mobili un varam reaģēt, ja cilvēkam ir nepieciešama
palīdzība,» papildina bankas «Citadele» Jelgavas filiāles pārvaldniece Liene Jegorova. Vides pieejamības
eksperts ratiņkrēslā Kārlis Rūba novērtēja arī filiālē
izvietotā bankomāta pieejamību, atzīstot, ka to var ērti
izmantot arī cilvēks ratiņkrēslā. Eksperti «Citadeles»
pārstāvjiem ieteica padomāt par automātisko durvju
ierīkošanu, jo pašreizējās ir gana smagas. «Cilvēkiem ar
kustību traucējumiem bieži vien vāji strādā roku motorika – tādā gadījumā cilvēks nevarēs patstāvīgi iekļūt bankā,
priekšroku dodot citai,» papildina Ilze Makarova-Makaronoka, uzsverot – ikvienam ir būtiski justies patstāvīgam.
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Gaida pieteikumus Jelgavas
telpu futbola čempionātam

Decembrī sāksies Jelgavas telpu futbola
čempionāts, un komandas aicinātas
pieteikties līdz 9. decembrim, rakstot
pa e-pastu mkrumins.fkjelgava@gmail.
com vai zvanot pa tālruni 28308818.
Komandu pārstāvju sapulce notiks 9.
decembrī pulksten 17 FK «Jelgava»
birojā Rūpniecības ielā 77a. Komandas
sastāvā var būt ne vairāk par 16 spēlētājiem, kas dzimuši līdz 2002. gada 31.
decembrim, ne jaunāki. Tāpat komandā
nedrīkst būt spēlētāju, kuri 2017./ 2018.
vai 2018./ 2019. gada sezonā spēlēja vai
spēlē futbola vai telpu futbola Virslīgas
komandā. Komandai obligāti jābūt vienādiem formastērpiem ar numuriem un
vienādām getrām, kā arī telpu futbolam
piemērotiem apaviem.

Jelgavai – trīs čempioni

Pagājušajā sestdienā Ventspilī notika Latvijas atklātais čempionāts tekvondo, kurā
čempiona titulu izcīnīja trīs jelgavnieki – Arturs Polis 2009.–2010. gadā dzimušo zēnu
grupā svarā līdz 26 kg, Romāns Fedoruks
2007.–2008. gadā dzimušo zēnu grupā
svarā līdz 41 kg, Andžela Mamrovska kadetu grupā svarā līdz 55 kg. Jelgavas kluba
«Olimpiks» treneris Vitālijs Lepins-Žagars
stāsta, ka Latvijas čempionātā piedalījās
ap 180 sportistu no Latvijas klubiem un
Lietuvas, turklāt jelgavnieku kontā ir arī
viena sudraba un viena bronzas medaļa.
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SPORTS
Būs volejbola
sacensības amatieriem

22. decembrī pulksten 10 Jelgavas
sporta hallē notiks Sporta servisa centra
Jaungada balvas izcīņa volejbolā. Turnīrā aicinātas piedalīties gan sieviešu,
gan vīriešu komandas, bet spēlētājiem
jābūt vismaz 15 gadus veciem. Vīriešu
komandā nevar pieteikt sportistus, kas
spēlē «Credit24» meistarlīgā, bet var
reģistrēt ne vairāk kā divus Nacionālās
līgas 1. divīzijas spēlētājus. Sieviešu
komandā var pieteikt ne vairāk kā vienu Baltijas Sieviešu volejbola līgas un
vienu Nacionālās līgas spēlētāju vai ne
vairāk kā divas Nacionālās līgas spēlētājas. Dalība sacensībās ir bez maksas.
Komandu pieteikumi jāiesniedz turnīra
galvenajam tiesnesim sacensību dienā
līdz pulksten 10.

Jāiekļūst četriniekā

BK «Jelgava/LLU» 30. novembrī pulksten
20 Jelgavas sporta hallē aizvadīs Latvijas
basketbola līgas 2. divīzijas pirmā apļa
noslēdzošo spēli pret «BJBS Rīga/KP BA/
DSN». Pēc pirmā apļa katras apakšgrupas
labākās četras komandas turpinās cīņu
par čempiona titulu. Tām pievienosies vēl
četras no atlikušajām komandām. Jelgavnieki pirms pēdējās spēles ar 7 uzvarām
un 4 zaudējumiem šobrīd grupā ieņem
2. vietu. Ar vienu punktu priekšā un vienu
spēli rezervē ir «Ventspils Augstskola»,
par punktu atpaliek, bet ar divām spēlēm
rezervē – «RSU» un «BA «Turība»».

Kērlingistēm vēsturisks sasniegums

Sporta pasākumi
30. novembrī pulksten 17.15 – Latvijas Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
U-15 V» – BS «Rīga/Basketbola Klase
U-15V» (ZOC).
30. novembrī pulksten 20 – Latvijas
basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – «DSN» (Jelgavas
sporta hallē).
1. decembrī pulksten 13 – Latvijas
čempionāts maksibasketbolā K45+:
«Doks Jelgava» – «Lapmežciems» (Jelgavas sporta hallē).
1. decembrī pulksten 14 – Jelgavas
2018. gada kausa izcīņas basketbolā
ceturtdaļfināls (Jelgavas sporta hallē).
2. decembrī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (Jelgavas sporta hallē).
2. decembrī pulksten 12 – Jelgavas
2018. gada kausa izcīņas basketbolā
pusfināls (Jelgavas sporta hallē).
Uzņēmums SIA «HGF Rīga» (reģ.Nr.40003509612)
aicina pievienoties savai komandai:

GUMIJAS RAŽOŠANAS OPERATORU(-I)
darbam Olainē, Rūpnīcu iela 4.

Pienākumi:
• Produktu izgatavošana un apstrāde, nodrošinot ražošanas
procesa norisi maiņās (6.30-15.00; 15.00-23.30; 23.30-6.30);
• Uzturēt kārtību darba vietā;
• Veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem uzņēmuma
darbiniekiem darba uzdevumu izpildei.

 Ilze Knusle

«Jelgavas kērlinga kluba»
sieviešu komanda, kas
pārstāvēja Latviju Eiropas
čempionātā Tallinā, izcīnījusi 5. vietu, nodrošinot
tiesības savai valstij piedalīties 2019. gada pasaules
čempionātā. Tas Latvijai ir
līdz šim augstākais sasniegums – ne sieviešu, ne vīriešu kērlinga izlase līdz šim
nav spējusi iegūt augstāku
vietu Eiropas vai pasaules
čempionātā.
Sieviešu izlase čempionātā startēja
A divīzijā, kurā kopumā sacentās 10
komandas. Tādējādi mūsu komanda aizvadīja deviņas spēles, izcīnot
četras uzvaras un piedzīvojot piecus
zaudējumus, tomēr ar to pietika, lai
Eiropas čempionātā ierindotos 5. vietā. «Tēlaini izsakoties, esam nošāvuši
trīs zaķus ar vienu šāvienu – izlase ir
saglabājusi vietu Eiropas čempionāta
A divīzijā, izcīnījusi valstij vietu pasaules čempionātā un nodrošinājusi
tiesības startēt 2022. gada Pekinas
olimpisko spēļu atlases turnīrā,»
norāda izlases treneris, «Jelgavas kērlinga kluba» vadītājs Kārlis Smilga.
Viņš norāda, ka izlases mērķi
Eiropas čempionāta laikā mainījās
– ja sākumā svarīgākais bija iekļūt
astotniekā un saglabāt vietu A divīzijā, tad pēc uzvaras pār pērnā gada
čempionēm – Skotijas izlasi – jau
radās cerības izcīnīt augstāku vietu.
«Vissāpīgākais bija zaudējums Krievijas komandai, kurai piekāpāmies
tikai pēdējā izspēlē. Visas kārtis bija
mūsu rokās, bet nepaveicās. Ja būtu
uzvarējuši, spēlētu pusfinālā,» stāsta
treneris. Neskatoties uz to, izcīnītā 5.
vieta ir būtisks un priecīgs notikums
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Prasības:
• Augstas darba spējas un fiziskā noturība;
• Atbildības sajūta;
• Pieredze darbā ar ražošanas iekārtām tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Piedāvājam:
• Interesantu un dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Darbu maiņās;
• Plānoto atalgojumu 700-900 eiro apmērā (bruto);
• Motivējošu atalgojumu ar lojalitātes bonusiem;
• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
CV sūtīt pa e-pastu dainis@hgf.lv.

Jelgavas 3. sākumskolas

2019./2020. m. g. pirmklasnieki!

Aicinām uz Atvērto durvju dienu
13. decembrī no pulksten 17.30 līdz 19.
Bērniem būs iespēja iepazīties ar skolu
un piedalīties dažādās aktivitātēs.
Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava.
Tālrunis: 63021073, 63022256.

«Jelgavas kērlinga kluba» komanda – Iveta Staša-Šaršūne (skips), Ieva Krusta, Santa Blumberga un Evelīna
Barone – Eiropas čempionātā izcīnījusi 5. vietu, kas ir līdz šim augstākais Latvijas sasniegums Eiropas un paFoto: Pasaules Kērlinga federācija/Alina Pavļičuka
saules čempionātos.
šim Latvijā pārstāvētajam sporta Krusta, Santa Blumberga un Evelīna
Latvijas izlases spēles
veidam.
Barone, rezervē – Tīna Siliņa. «Mūsu
Nākamā gada pasaules čempionāts komandas panākumu pamatu veido
Eiropas čempionātā:
kērlingā no 16. līdz 24. martam notiks pieredzes apvienošana – Iveta un Ieva
Silkeborgā, Dānijā, bet komanda, ir piedalījušās vairāk nekā desmit
pret Somiju – zaudējums ar 8:11,
kura tajā pārstāvēs mūsu valsti, tiks šāda līmeņa sacensībās – un jaunīpret Dāniju – uzvara ar 8:6, pret
noskaidrota Latvijas čempionātā bas azarts. Komanda šādā sastāvā
Krieviju – zaudējums ar 7:8, pret
janvāra beigās. Zināms, ka pasaules darbojas trīs gadus, un meitenēm ir
Zviedriju – zaudējums ar 4:7,
čempionātā sacentīsies 13 komandas, izveidojusies ļoti laba ķīmija,» vērtē
pret Skotiju – uzvara ar 9:7, pret
un K.Smilga lēš: «Ja uz čempionātu treneris. Jāpiebilst, ka komanda
Vāciju – zaudējums ar 5:10, pret
dosies šī komanda, tad tā cīnīsies par oktobrī uzvarēja Eiropas čempionāta
Šveici – zaudējums ar 2:9, pret
vietu desmitniekā.»
kvalifikācijas turnīrā, kurā sacentās
Čehiju – uzvara ar 7:4, pret Itāliju
Latvijas sieviešu izlases sastāvā četras komandas, un ieguva tiesības
– uzvara ar 11:7.
bija Iveta Staša-Šaršūne (skips), Ieva startēt Eiropas čempionātā.

LAIPNI AICINĀM TOPOŠO PIRMKLASNIEKU
VECĀKUS AR BĒRNIEM UZ
ATVĒRTO DURVJU DIENU
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLĀ
8. DECEMBRĪ PULKSTEN 11.30.
Iepazīstināsim jūs ar skolu, izglītošanās iespējām,
sniegsim atbildes uz jautājumiem.
Bērniem tiks organizēta nodarbība, kura ietvers
ekskursiju pa skolu.

SIA «GEOR» (reģ.Nr.41702000901),

metālapstrādes uzņēmums,
piedāvā iespēju mācīties un strādāt par

pulverkrāsošanas operatoru(-i)

(krāsotāju) – piedāvātais atalgojums
pārbaudes laikā (3 mēnešus)
700,00 EUR mēnesī (bruto).
Darba grafiks: 5 darba dienas nedēļā;
8 stundas dienā.

Novadu kauss 28. reizi paliek Jelgavā

meklē CNC darbagalda operatoru(-i)
darbam ar JAUNU virpošanas un frēzēšanas
iekārtu – piedāvātais atalgojums
pārbaudes laikā (3 mēnešus)
1120,00 EUR mēnesī (bruto).
Darba grafiks: 5 darba dienas nedēļā;
8 stundas dienā.

 Ritma Gaidamoviča

Lūgums CV sūtīt pa e-pastu office@geor.lv.

Brīvdienās LLU peldbaseinā notika Latvijas Novadu
kausa izcīņa peldēšanā,
pulcējot peldētājus no Zemgales, Kurzemes, Latgales
un Vidzemes. Jau 28. reizi
novadu kausu izcīnīja Zemgales komanda, kurā startēja Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkņi.
Novadu kausa izcīņa ir īpaša ar to,
ka šajās sacensībās nestartē galvaspilsētas peldētāji, kā arī tajās notiek
cīņa par vairākām speciālām balvām.
Starp 100 metru peldētājiem brīvajā
stilā ceturto gadu aizvadīta cīņa par
Agra Kārkliņa ceļojošo kausu – visus
gadus kopš kausa dibināšanas to ir
izcīnījis JSPS peldētājs Jevgeņijs
Boicovs, un arī šogad kauss nonāca
viņa īpašumā: Jevgeņijs distanci

veica 50,74 sekundēs, kas ir viņa līdz
šim labākais rezultāts. Jāpiebilst, ka
J.Boicovs arī saņēma vārdisku balvu –
Latvijas rekordista Voldemāra Baloža
kausu 100 metros tauriņstilā.
Visaugstvērtīgāko rezultātu pēc
Starptautiskās Peldēšanas federācijas
izstrādātajiem FINA punktiem no
JSPS peldētājiem sieviešu konkurencē
sasniedza Anete Meja Kalniete, kura
50 metrus brīvajā stilā pieveica 27,48
sekundēs un izcīnīja 604 punktus,
bet vīriešu konkurencē – Didzis Rudavs, kurš 100 metrus brasā pieveica
1:02,50 minūtēs, iegūstot 704 punktus. «Jāpiebilst, ka Didža sniegums
bija arī visu sacensību otrs labākais
rezultāts – viņu apsteidza vien valmierietis Jānis Vitauts Siliņš, kurš
pārstāvēja Vidzemi,» norāda JSPS
pārstāvis Māris Lindenbaums. Zīmīgi,
ka abi jaunieši – Didzis un Jānis Vitauts – šoruden pārstāvēja mūsu valsti
3. Jauniešu olimpiskajās spēlēs Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā.

Piedāvā darbu
SIA «Pūčuks», reģ.Nr.43602010511, PPII
«Pūčuks» piedāvā darbu sētniekam(-cei).
Atalgojums – 450,00 EUR (bruto). Zvanīt
pa tālruni 26123171.

Aizsaulē aizgājuši

Brīvdienās Latvijas peldētāji jau 29. reizi sacentās par Novadu kausu
– to ieguva Zemgales komanda, kuru veidoja Jelgavas Specializētās
Foto: Ivars Veiliņš
peldēšanas skolas audzēkņi.
Latvijas Novadu kauss tika izcīnīts
29. reizi, un tikai vienu reizi – 2009.
gadā – tas nenonāca Zemgales peldētāju rokās. Toreiz kausu ieguva
Kurzemes peldētāji. Šogad Zemgales

komanda izcīnīja 319 punktus, 2. vieta
– kurzemniekiem ar 289 punktiem, 3.
vieta – Vidzemei ar 197 punktiem, bet
vismazāk punktu Latgales komandai
– 129 punkti.

ILGVARS STANKUS (1948. g.).
ASTRĪDA ADATIŅA (1949. g.)
Izvadīšana 29.11. plkst.13 Meža kapsētā.
PAULIS TAMOLIŅŠ (1937. g.)
Izvadīšana 29.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ANTONS VECELIS (1939. g.)
Izvadīšana 29.11. plkst.16 Bērzu kapsētā.
STASIJA OZOLIŅA (1937. g.)
Izvadīšana 30.11. plkst.11 Baložu kapsētā.
GAIDA AIZSILNIECE (1925.g.)
Izvadīšana 30.11. plkst. 13 Baložu kapsētā.
TAMĀRA GERONE (1927. g.)
Izvadīšana 30.11. plkst.15 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ANDA ALKSNE (1962.g.)
Izvadīšana 01.12. plkst.13 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. decembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Gleznotājs Kārlis Padegs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2774.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 53.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Bille. Latvijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2018.g.
13.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 322. un 323.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 52.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2774.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 343. un 344.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Latvijas sirdsdziesma.*
13.20 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
13.35 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.
Latvija – Vācija.
15.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
16.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 35.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.50 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem. Latvija – Vācija.*
1.50 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 38.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 148.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 9.sērija.
11.40 Mīlas lidojums. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 Labā ragana. ASV seriāls. 10.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 25.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas 4. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
0.25 LNT ziņu «Top 10».*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
1.55 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 2.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 3. un 4.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 5.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 16.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 5. un 6.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 1.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 167.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 9.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 5.sērija.
2.35 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 15.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.50 Bez tabu.*

Otrdiena, 4. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2775.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 54.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.26 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 324. un 325.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 53.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2775.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 40.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Sandijs Semjonovs.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Sencis. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Atsitiens. ASV drāma (ar subt.). 2014.g.
1.20 Draudzenes uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2013.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Deviņdesmitie.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 345. un 346.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
11.50 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.25 Draudzenes dzimšanas diena. Vācijas komēdija. 2016.g.
15.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 35.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 67.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss.*
20.05  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu. Dokumentālu filmu cikls.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 36.sērija.
22.00 Neredzamā. Vācijas drāma.
0.05 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem. Latvija – Čehija.*
2.05 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 39.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 149.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana. ASV seriāls. 10.sērija.
11.40 Brauciens pretī laimei. Melnkalne. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 Labā ragana 2. ASV seriāls. 1.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 26.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Megijas Ziemassvētku brīnums.
ASV melodrāma. 2017.g.
23.10 Tie esam mēs 2. ASV seriāls. 2017.g. 2.sērija.
0.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.35 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 5. un 6.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 6.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 17.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 7. un 8.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 2.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
22.00 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 21.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 9.sērija.
1.00 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 6.sērija.
2.00 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 16.un 17.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.50 Bez tabu.*

Trešdiena, 5. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Kartupeļu, Rāceņu, Kāļu un Sīpolu iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2776.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 55.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 47. un 48.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 326. un 327.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.

TV PROGRAMMA
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 54.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2776.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 41.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
0.30 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 5.sērija.
1.25 Latvijas kods. Sencis. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs.* (ar subt.).
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 347. un 348.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 67.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: meistarklase. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 36.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.
21.40 Hokeja laukums.
22.10  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.05 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
1.05 Aculiecinieks.*
1.25 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 40.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 150.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
11.40 Megijas Ziemassvētku brīnums. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 27.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Zebra 2.
21.30 Rūdolfa mantojums. Latvijas traģikomēdija. 2010.g.
23.55 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 13.sērija.
1.50 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 40.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 7. un 8.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 7.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 18.sērija.
12.40 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 9. un 10.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 3.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Krievijas realitātes šovs. 2017.g.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.30 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.30 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». Seriāls. 2017.g. 3.sērija.
1.25 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 18., 19. un 20.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.50 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 6. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Rīgas un Valkas iela Strenčos.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2777.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 56.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.40 1:1. Aktuālā intervija.*
11.30 TIEŠRAIDE. Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses
Mērijas oficiālā vizīte Latvijā. Sagaidīšana pie Rīgas pils.
12.05 Aizliegtais paņēmiens.*
13.05 Aculiecinieks.*
13.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 328. un 329.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 55.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2777.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 42.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris
21.15 Atslēgas.
21.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Ielas garumā. Kartupeļu, Rāceņu, Kāļu un Sīpolu ielas (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 349. un 350.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
12.55 Aculiecinieks.*
13.15 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.45  Pēdējie jūras nomadi. Dokumentāla filma.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 37.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 69.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 38.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.46 Projekts «Nākotne». «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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 1.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 151.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
11.40 Brauciens pretī laimei. Luāra. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 28.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
22.15 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 9.sērija.
0.45 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 2.sērija.
1.50 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 9. un 10.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 8.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 19.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 11. un 12.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 4.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. ASV realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 1.sērija.
22.00 Bada spēles. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
0.45 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.40 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
2.35 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 21.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.50 Bez tabu.*

Piektdiena, 7. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Strenči. Valkas iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2778.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 57.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 330. un 331.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 56.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2778.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Lietas nr. 1918 – 2018. Spilgtākie
noziedznieki. Tiesībsargu kļūdas un panākumi. Dokumentāli
vēsturiska filma par Latvijas policijas 100 gadiem.
22.15 Latvijas sirdsdziesma.*
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.40  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
1.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 98». «Time after Time».
2.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 5.sērija.
3.15  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
4.15 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Kartupeļu, Rāceņu, Kāļu un Sīpolu ielas (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 351. un 352.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 69.sērija.
11.55 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 9.sērija.
12.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
13.05 Pusstunda bez vecākiem. (krievu val., ar subt.).
13.40 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.20 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms bobslejā sievietēm.
1.brauciens. Pārraide no Siguldas.
15.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
15.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms bobslejā sievietēm. 2.brauciens.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.15 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.
Ceturtdaļfināls.
21.10 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
21.40 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Par katru cenu. ASV vesterns. 2016.g. (ar subt.).
0.00 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
2.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
2.55 Aculiecinieks.*
3.15  Tās tik ir operas! Rožu kavalieris. Dokumentālu filmu cikls.
4.10 Eiropa koncertos. «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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 2.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 152.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
11.40 Brauciens pretī laimei. Sevilja. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 24.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 7. un 8.sērija.
23.30 Konstantīns. ASV un Vācijas mistikas trilleris. 2005.g.
2.25 Viesuļvētru mednieki. Kanādas dokumentāls seriāls. 8.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 11. un 12.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 9.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3.
Realitātes šovs. 20.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.55 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
15.00 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 13.–16.sērija.
17.00 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 21.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viens pats mājās 2. ASV komēdija. 1992.g.
22.55 Piecu gadu saderināšanās. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
1.25 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 1.sērija.
2.20 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Sestdiena, 8. decembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Sniegbaltīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.45  Zosu gane. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
13.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 40., 41. un 42.sērija.
14.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
15.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Dabas brīnumi: izdzīvot par spīti visam.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
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 TV PIRMIZRĀDE. Mērijas ceļojums.
Dokumentāla spēlfilma (ar subt.). 2018.g.
23.00  Par katru cenu. ASV vesterns. 2016.g.
1.00 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
3.30  Mīlas drupas. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Latvija man. Dokumentāla filma.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
9.15 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
10.30 Hokeja laukums.*
11.00 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
12.20  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.45 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
14.00 Aculiecinieks.*
14.15 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
15.35 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
16.20  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
16.50  Pēdējie jūras nomadi. Dokumentāla filma.
17.50 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.50  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
19.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem. Pusfināls.
22.10  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.55 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.un 2.brauciens vīriešiem.*
1.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Piedzīvojums dabā.*
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
9.15 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
10.35 Caurspīdīgā elektronika. Dokumentāla filma.
10.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
12.00 Ielas garumā. Kartupeļu, Rāceņu, Kāļu un Sīpolu iela (ar subt.).*
12.30 Aculiecinieks.*
12.45 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
14.00 Aculiecinieks.*
14.20 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
15.35  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
16.35 Aculiecinieks.*
16.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem. Fināls.
19.45 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 11.sērija.
21.30 Programma. Francijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2015.g.
23.25 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1. un 2.brauciens divniekiem.*
1.25 Sporta studija.*
2.15 Kur deguns rāda: snovborda vilinājums. Dokumentāla filma.

2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 3.sērija (krievu val., ar subt.).
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.40 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 2.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
6.55 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
8.45 Zebra 2.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
13.10 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
14.10 Rūdolfa mantojums. Latvijas traģikomēdija. 2010.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 5. Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 37. un 38.sērija.
23.15 Brauciens pretī laimei. Luāra. Vācijas melodrāma. 2016.g.
1.10 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.

1.55 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
2.35 Brauciens pretī laimei. Melnkalne. Melodrāma. 2015.g.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 11. un 12.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
6.40 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs.
7.05 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Sapinušies. Animācijas seriāls.
9.00 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
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10.00 Superbingo.
11.05 Mēness sargs. Francijas animācijas filma. 2014.g.
12.40 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
13.20 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
14.15 Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
17.05 Mājas. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.20 Nāvei pa pēdām. ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
1.15 Mīlas pēdējā cerība. ASV romantiska drāma. 2017.g.
3.00 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 26. un 27.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.40 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 11.sērija.
7.20 Tuč, tuč Rītiņš.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 26.–29.sērija.
16.40 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 2018.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 9.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 5. Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 35. un 36.sērija.
23.20 Mīlas lidojums. Vācijas melodrāma. 2006.g.
1.20 Konstantīns. ASV un Vācijas mistikas trilleris. 2005.g.
3.10 Brauciens pretī laimei. Sevilja. Vācijas melodrāma. 2011.g.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
6.45 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.40 Mīlas pēdējā cerība. ASV romantiska drāma. 2017.g.
16.30 Viens pats mājās 2. ASV komēdija. 1992.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «X faktora» mēģinājums.
19.45 Mājas. ASV animācijas filma. 2015.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.20 Bada spēles. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
3.05 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
4.15 TV3 ziņas.*

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Svētdiena, 9. decembris
LTV1

Kas jāzina saimnieciskās
darbības veicējiem?

9. decembrī plkst. 14.00

Jelgavas Kultūras namā

Jelgavas

Bigbenda
adventa koncerts
Ziemassvētku mūzika džeza aranžējumos

Organizēsim ekskursiju pa skolu, klātesošie varēs
iepazīties ar mācību programmām un uzzināt par
skolas turpmākās darbības virzieniem, piedalīties
interesantās meistardarbnīcās, kā arī noskaidrot
interešu izglītības piedāvājumu. Šajā dienā uz jūsu
jautājumiem atbildēs skolotāji un skolas vadība.
Papildu informāciju var saņemt
pa tālruni 63021601 vai 63029612.
Jelgavas 2. pamatskolas vadība

iesācējiem, pamata
līmenis
l’imenis
30
3. decembrī pl. 17

6.decembrī pl. 1000-1410

13.decembrī pl. 1000

Kontaktbirža

Bez dalības maksas

Amatnieku un mājražotāju 8. kontaktbirža
Pie mums viesos -

un tirdziņš

Māris Grigalis

ZM

AK

SA

S!

12. decembrī pl. 1000 - 1500

GODĀJAMIE TOPOŠO PIRMKLASNIEKU
VECĀKI UN TOPOŠIE PIRMKLASNIEKI!
Jelgavas 2. pamatskolā 1. decembrī
pulksten 11 notiks Atvērto durvju diena.

4.decembrī pl. 1000-1200

BE

5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Dzejniece Elza Stērste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes. Kvebeka. Dokumentāla filma.
11.00  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Jēkaba katedrālē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 40.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Aloizs Brenčs.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Elita Veidemane.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Kopēja Marija. Vācijas traģikomēdija (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.19 Sporta ziņas. 20.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 RETRO. Raidījuma «Latvijas sirdsdziesma» speciālizlaidums.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Es, Tonija. ASV drāma (ar subt.). 2017.g.
0.25  Dabas brīnumi: izdzīvot par spīti visam.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
1.25 Mērijas ceļojums. 2018.g. Dokumentāla spēlfilma (ar subt.).
3.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Teātra dienas koncerts.
4.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

facebook.com

Semināru cikls bērnu (0 - 7 g.) vecākiem

Gudro vecāku skola

Piedalās

JELGAVAS BIGBENDS
Vokālā džeza grupa FRAMEST
vadītājs Jānis Ķirsis

Koncertu vada

ANETE AŠMANE
Mākslinieciskais vadītājs

RAITIS AŠMANIS

Bērna psihoemocionālā attīstība līdz 3 gadu vecumam.
Kustību attīstība un spēlēšanās
4. decembrī, plkst. 18:00
Lektore: Klaudija Hēla

Bērns bieži slimo – ko darīt?
Imunitātes stiprināšana
10. decembrī, plkst. 18:00

Biļetes “Biļešu paradīze” un Kultūras nama kasēs
Cenas: EUR 5.00, 4.00, 3.00

Lektors: Edgars Mednis
Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris

Latvijai – 100 Otrā advente džeza noskaņās
Foto: no Jelgavas
bigbenda arhīva

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Marta Plivča, 8 gadi

Es un mana Latvija dabā
Es un mana Latvija
Es un mana daba
Kastaņi, zīles, čiekuri Tie visi mani labumi

Pīlādži un dzērvenes Tie Latvijā ir viskošākie.
Burkāni un gurķi Tie man ir vismīļākie.

KARLĪNA STRĒLE, Jelgavas 4. vidusskola, 1.b klase

Pasākumi pilsētā
1. decembrī pulksten 12 – adventes vainaga meistarošanas darbnīca. Dalība
– bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
1. decembrī pulksten 15 – koncerts «Kultūru kaleidoskops». Ieeja – bez maksas
(Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
2. decembrī pulksten 15 – balets «Riekstkodis». Sanktpēterburgas Valsts bērnu
baleta teātra izrāde 2 cēlienos. P.Čaikovska mūzika. Ilgums – 1 h 50 min. Biļešu cena
12-32 €. Bērniem līdz 6 g.v., neaizņemot atsevišķu sēdvietu, 3 € (kultūras namā).
2. decembrī pulksten 17 – pilsētas Lielās egles iedegšana Hercoga Jēkaba
laukumā. No pulksten 15 līdz 18 – Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
4., 5., 6. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ziemassvētku izrādes latviešu valodā piecgadīgajiem, sešgadīgajiem bērniem un 1.-4.
klašu skolēniem. Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši».
Režisors – A.Bolmanis. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
5. decembrī pulksten 10 – seminārs «Sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātes». Pieteikšanās pa tālruni 63012155, 63012169 vai pa
e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā).
5. decembrī pulksten 17.30 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2018» apbalvošanas
ceremonija. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
7. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ziemassvētku
izrādes krievu valodā piecgadīgajiem, sešgadīgajiem bērniem un 1.-4. klašu
skolēniem. Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas «Čaika» izrāde «Sniegbaltīte
un septiņi rūķīši». Režisors – A.Matisons. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
7. decembrī pulksten 14 – seminārs «Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures
atspoguļojums medijos». ZRKAC sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju un
Sociālās atmiņas pētniecības centru organizēts pasākums. Ieeja – bez maksas
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
8. decembrī pulksten 12 – Valentīna Pikuļa filmas «Moonzund» prezentācija
un tikšanās ar rakstnieka, vēstures darba autora dzīvesbiedri (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
9. decembrī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros
pa Ozolnieku novada Cenu pagastu (tikšanās pie Ozolnieku Tautas nama).
9. decembrī pulksten 14 – Jelgavas bigbenda adventes laika koncerts ar vokālo
džeza grupu «Framest». Koncertu vada – A.Ašmane. Mākslinieciskais vadītājs –
R.Ašmanis. Programmā – Ziemassvētku mūzika džeza aranžējumos. Biļešu cena
– 3-5 € (kultūras namā).
9. decembrī pulksten 14 – tikšanās ar Indru Rogu. Projekta-sarunu cikla «Es
nāku no Jelgavas» ceturtā tikšanās. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
12. decembrī pulksten 10 – Zemgales reģiona mājražotāju un amatnieku kontaktbirža – Ziemassvētku tirdziņš. Pasākumā viesosies Māris Grigalis. Pieteikšanās
līdz 7. decembrim pa tālruni 63012155, 63012169, 28342419 vai pa e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā).

Izstādes
No 1. decembra – fotomākslinieces Annas Džibuti personālizstāde «Senas
pasakas mūsdienu izpildījumā» (T/C «Pilsētas Pasāža» 2. stāvā).
No 1. decembra – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Ziedi. Daba. Simfonijas»
(Pārlielupes bibliotēkā).
No 4. decembra – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Daba. Ritmi. Prelūdija»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
No 1. decembra līdz 6. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas 2018. gada noslēguma darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 1. decembra līdz 6. janvārim – TDA «Diždancis» 40 gadu jubilejas fotoizstāde ««Diždancis» gadalaiku nokrāsās» (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 1. decembra līdz 6. janvārim – gleznu izstāde «Ar Latviju sirdī». Dita
Baumane-Auza līdztekus savai ārstes un mākslas terapeites praksei glezno un
raksta grāmatas. Šī ir 20. personālizstāde, kas veltīta dzimtenes mīlestībai, dabai
un cilvēciskām vērtībām (kultūras nama 2. stāva foajē).

«Ziemassvētku dziesmas ir tādas, kādas tās ir, tādēļ, meklējot ko īpašu, šogad mēs koncertprogrammu veidojam
kopā ar vokālo grupu «Framest», ar ko esam sadarbojušies arī iepriekš, muzicējot Jelgavā un citviet Latvijā – šī
būs mūsu atkalredzēšanās. Bigbenda un vokālās grupas kopdarbs nav ierasta lieta, tādēļ domāju, ka skanējums
būs īpašs,» par Jelgavas bigbenda adventes koncertu, kas pilsētas kultūras namā notiks 9. decembrī pulksten
14, stāsta bigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis. Koncerta apmeklētāji tradicionāli varēs baudīt
Ziemassvētku laika mūziku džeza aranžējumos. Tāpat koncertā gaidāms kāds pirmatskaņojums – pasaulslavena
aranžētāja veltījums īpaši Jelgavas bigbendam. Biļetes uz koncertu var iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī internetā. Cena ir 3–5 eiro.

Ziemassvētku tradīcija vairāk nekā 30 gadu garumā – balle
 Jana Bahmane

«Jelgavas pils balle ir īpaša
ar to, ka sniedz iespēju dejot
dažādu stilu mūzikas pavadījumā, sajust balles atmosfēru
ne vien Aulā, bet arī izbaudīt
to, kā šajā vakarā mirdz un
dzirksteļo visa pils!» vērtē
LLU Studentu kluba vadītāja,
Jelgavas pils Ziemassvētku
balles galvenā organizatore
Anita Prūse. Pēc gada pārtraukuma atjaunotajās Jelgavas
pils telpās cilvēkus atkal pulcēs vairāk nekā 30 gadus ilga
tradīcija – Ziemassvētku balle.
Tajā šogad svētku noskaņu
radīs un balles dalībnieku deju
soli pavadīs vairāk nekā 80
mūziķu un mākslinieku.
Balli pils Aulā tradicionāli ievadīs polonēze, LLU rektores Irinas Pilveres uzruna
un kopīga lielās egles iedegšana. Turpat
klātesošie varēs baudīt operas solistu
Sonoras Vaices un Raimonda Bramaņa
dziedājumu balles orķestra pavadījumā.

«Vakara gaitā pilī skanēs mūzika dažādām
gaumēm – muzicēs Jelgavas bigbends
mākslinieciskā vadītāja un diriģenta
Raita Ašmaņa vadībā, grupas «Lauku
Muzikanti» un «Džentlmeņu Špagats»,
muzikālā apvienība «A` pie mums Jelgavā» un ansamblis «Tandēms trijatā»,»
stāsta A.Prūse. Savukārt kamerkoncertus
pils koncertzālē sniegs vijoles virtuozs
Raimonds Ozols un mūziķis Raimonds
Macats, operas solisti S.Vaice un R.Bramanis, akordeoniste Inita Āboliņa un mūziķis
Normunds Ķietis. Iemīļotas Ziemassvētku dziesmas un korāļus atskaņos sieviešu
koris «Liepa».
Atelpu no dejām intīmā gaisotnē pie galdiņiem klavieru, saksofona un perkusiju
mūzikas pavadījumā varēs baudīt Sudraba zālē, kur darbosies hercoga salons un
muzicēs duets «Baltais un melnais». Tāpat
pilī tiks organizētas arī dažādas mazas
svētku izklaides, piemēram, loterijas,
atrakcijas, laimes liešana, radošas meistardarbnīcas, darbosies foto salons, kā arī
viesu priekam uzstāsies sarīkojumu deju
dejotāji Marts Puniņš un Dana Jākobsone.
Šajā vakarā neiztikt arī bez mākslas,
tādēļ iepazīt Jelgavas mākslinieku un

Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu
darbus varēs pils muzeja telpās, kur balles
gaitā notiks jelgavnieču Zanes Vēveres un
Anetes Aizsilnieces-Kreicbergas organizētā Ziemassvētku mākslas izstāde-tirgus
«Mākslas re:konstrukcija». «Muzeja
telpās šobrīd norit rekonstrukcijas darbi, un tur valda neparasta atmosfēra,
tādēļ, izceļot to, arī pasākumam devām
nosaukumu «Mākslas re:konstrukcija».
Līdzīgi kā pērn Studentu teātrī rīkotajā
Ziemassvētku pop-up mākslas tirgū, arī
šogad būs iespēja apskatīt un iegādāties
gleznas, grafikas, stikla, porcelāna un cita
veida mākslas darbus,» stāsta Z.Vēvere.
Balle 15. decembrī sāksies pulksten
20, savukārt viesi aicināti ierasties jau no
pulksten 19.30. Ieejas kartes iepriekšpārdošanā var iegādāties Jelgavas pils 299.
kabinetā darba dienās no pulksten 10 līdz
16, kā arī Jelgavas kultūras nama kasē
un «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.
Cena vienai personai – 35 eiro, balles
norises vakarā – 40 eiro. Ieejas biļetes var
rezervēt pa tālruni 26498504.
Pasākuma dalībnieki uz balli aicināti
ierasties vakartērpos: kungiem – tumšs
uzvalks, dāmām – garā vakarkleita.

Pasaules klasika baleta valodā
 Jana Bahmane

Decembrī Jelgavas kultūras
namā notiks divas baleta
izrādes bērniem – 2. decembrī pulksten 15 varēs dzīvot
līdzi Sanktpēterburgas Valsts
bērnu baleta teātra izrādei
«Riekstkodis», savukārt 18.
decembrī pulksten 18 pasaku-baletu «Sniega karaliene»
dejas valodā izstāstīs Maskavas Valsts kultūras institūta
Klasiskās dejas katedras studenti.
Ziemassvētku baleta izrāde «Riekstkodis» tapusi pēc vācu rakstnieka Ernsta
Teodora Amadeja Hofmaņa pasakas
«Riekstkodis un peļu ķēniņš» motīviem.
Tas ir pasaulslavens stāsts par neparastiem piedzīvojumiem, kas risinās Ziemassvētku vakarā, kad mazās meitenītes
Marijas mīļākā rotaļlieta Riekstkodis
pārvēršas skaistā princī. Pasaku dejā
iedzīvinās 45 Sanktpēterburgas Valsts
bērnu baleta teātra mākslinieki, un, kā
atklāj izrādes veidotāji, šis iestudējums

iepazīstina jaunos skatītājus ar klasiskā
baleta mākslu, ko caurvij komponista
Pētera Čaikovska mūzika. Jāpiebilst, ka
Sanktpēterburgas Valsts bērnu baleta
teātri 1992. gadā dibināja divi vēsturiskā
operas un baleta teātra «Marijas teātris»
solisti Anatolijs Ņikifarovs un Irina Safonova, kura ir šīs izrādes baletmeistare.
Teātris ar lieliem panākumiem uzstājies
Vācijā, Francijā, Somijā, Ķīnā, Kiprā un
Japānā un citviet.
Savukārt baleta izrāde «Sniega karaliene» Jelgavas kultūras namā notiks
starptautiskā baleta pasaku festivāla
«Ziemas pasaka» ietvaros, kas jau 14. gadu
dāvā Latvijas bērniem iespēju apmeklēt
Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un
citu valstu baleta skolu uzvedumus jeb
baleta pasakas. «Šis festivāls ir lielisks radošās sadarbības un dažādu valstu bērnu
horeogrāfisko skolu un studiju attīstības
piemērs. Katru gadu festivāla laikā mēs
bērniem piedāvājam apmeklēt 9 līdz 18
uzvedumus. Zālē valda pārsteidzoša,
aizkustinošas labestības, mīlestības un
burvestības piepildīta gaisotne – jaunie
skatītāji dzīvo un jūt līdzi pasaku varoņiem, mācās cienīt labestību, draudzību,

mīlestību,» vērtē bērnu un jauniešu
starptautiskās biedrības «Eventus» valdes priekšsēdētāja, festivāla idejas autore
Tatjana Stepanova.
Arī Maskavas Valsts kultūras institūta
Klasiskās dejas katedras vadītāja Jeļena
Perlina norāda, ka iestudējumu «Sniega
karaliene», ko Maskavas studenti rādīs
jelgavniekiem, caurvij tādas ģimeniskās
vērtības kā mīlestība, dvēseliskums un
labestība. «Šajā iestudējumā mēs neatkāpjamies no klasikas, taču, tā kā mūsu
mērķauditorija ir bērni, esam baletu papildinājuši ar diviem pasaku tēliem – gudro
kaķi, kas palīdzēs Gerdai meklēt Kaju, kā
arī ļauno raganu, kas kalpos kā pretstats
pozitīvajiem tēliem. Iestudējumu bagātina
Pētera Čaikovska mūzika, un īpaši šai
izrādei top jauni, krāšņi tērpi, kuru autors
ir mākslinieks no Maskavas,» tā J.Perlina.
Iestudējumā kopumā piedalās 20 studenti.
Biļetes uz abām baleta izrādēm var
iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī internetā.
Biļešu cena uz izrādi «Riekstkodis» ir 3–32
eiro amplitūdā, savukārt iestudējuma
«Sniega karaliene» apmeklējums maksā
5–12 eiro.

