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Pašvaldība būtiski palielina
atbalstu ģimenēm

Ko no jaunajiem Jelgavas
pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumiem
iegūs daudzbērnu ģimene
Jelgavā?
Foto: Ivars Veiliņš
«Jūs man tiešām stāstāt par
Latviju? Par Jelgavu? Patīkami
to dzirdēt!» saka piecu bērnu
tētis Agris Ozolinkevičs, kad
«Jelgavas Vēstnesis» viņu aicina novērtēt pabalstu piešķiršanas noteikumus, kurus pirms
nedēļas apstiprināja Jelgavas
domes deputāti. Viņš ar kundzi
Etu nekad nav uzskatījis, ka
valsts vai pašvaldība viņiem
kā daudzbērnu ģimenei būtu
kaut ko parādā, taču ikvienu, kaut vismazāko, atbalstu
ģimenēm vērtē ļoti augstu.
Pirmām kārtām jau izrādītās
attieksmes, ne naudas dēļ. «Tā
ir mana ģimene, tāpēc man arī
ir jārūpējas par to – ne valsts
un ne pašvaldība mums taču
nelika kļūt par daudzbērnu
vecākiem. Taču fakts, ka paš Sintija Čepanone

Jelgavas domes deputāti, pagājušajā ceturtdienā domes sēdē
pieņemot pabalstu piešķiršanas noteikumus,
apstiprinājuši vairākus
jaunus pabalstus. Lai
īstenotu deputātu lēmumu, nākamā gada
budžetā šim mērķim,
pēc provizoriskām aplēsēm, būs nepieciešami
nedaudz vairāk kā 330
tūkstoši latu. Visvairāk
pašvaldības pretimnākšanu, kad spēkā stāsies
jaunie noteikumi, izjutīs
daudzbērnu ģimenes.
Pašlaik mūsu pilsētā ir
475 ģimenes, kurās ir trīs
un vairāk bērnu.

valdība šādā veidā izrāda pozitīvu attieksmi pret ģimenēm ar
bērniem, tiešām priecē,» saka
Agris, kurš gan uzreiz atzīst, ka
ar jaunajiem plānotajiem pabalstiem daudzbērnu ģimenēm
nav iepazinies, taču jau tagad
novērtē pašvaldības iepriekš
nodrošināto iespēju par samazinātu maksu bērniem apmeklēt
treniņus Sporta skolā – Ozolinkeviču ģimenē to izmanto nupat
pilngadību sasniegušais Marks
un 15 gadus vecais Filips. «Bet
meita Elizabete (13) apmeklē
Mūzikas skolu, par ko mēnesī
maksājam 12 latus, un patīkami
dzirdēt, ka pašvaldība no šīm
izmaksām segs desmit latus.
Tāpat priecē ziņa par ēdināšanu
mūsu bērnudārzniekiem – mūsu
ģimenē viņi ir divi: sešgadīgais

Kristofers un četrgadīgais Olivers. Tagad par viena bērna
ēdināšanu ik mēnesi maksājam
ap 30 latu – sanāk, ka tagad
šo naudu – apmēram 60 latus mēnesī – varēsim atvēlēt
citām vajadzībām!» tā Agris.
Viņš ir priecīgs arī par plānoto
atbalstu transporta izdevumu
segšanai un pusdienām skolēniem un spriež, ka tas noteikti
būs būtisks atbalsts daudzām
jelgavnieku ģimenēm. «Lai manējie varētu nokļūt visur, kur
viņiem jānokļūst, nākas izlīdzēties ar maniem personīgajiem
transporta pakalpojumiem,
pretējā gadījumā es viņus vakarā redzētu ļoti, ļoti vēlu. Pats
vedot, es ietaupu viņu laiku, un
vakarā mēs visa ģimene varam
būt kopā,» tā tētis.

Iepriekšējie pabalstu piešķiršanas
noteikumi ir spēkā kopš 2005. gada,
līdz ar to jau morāli novecojuši. Līdz
ar jaunajiem noteikumiem jelgavnieki var rēķināties ar vairākiem
jauniem pabalstiem – īpaši tiks
atbalstītas ģimenes ar bērniem.
Pašlaik vienreizējo pabalstu 50
latu apmērā saņem Jelgavā deklarētas ģimenes, kurās piedzimis
viens vai divi bērniņi, bet 2000 latu
pabalsts pienākas vecākiem, kuriem
vienās dzemdībās pasaulē nākuši
trīs un vairāk bērnu. Savukārt no
nākamā gada vienreizēju pabalstu
1000 latu apmērā saņems arī ģimenes, kurās piedzimuši dvīņi, paredz
pieņemtais lēmums. Jāpiebilst, ka
šogad dvīņi piedzimuši sešās jelgavnieku ģimenēs, tādēļ, provizoriski
rēķinot, šī pabalsta nodrošināšanai
papildus būtu nepieciešami ap
6000 latu. Lai saņemtu šo pabal-

stu, vienam no vecākiem vismaz
pēdējos 12 mēnešus un bērniem
jābūt deklarētiem Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece pamatdarbības
jautājumos Jeļena Laškova skaidro,
ka noteikumos nu iekļauta jauna
kategorija, kas var pretendēt uz
pabalstu ēdināšanai skolās un bērnudārzos, – daudzbērnu ģimenes.
Proti, turpmāk ne tikai trūcīgu,
bet arī daudzbērnu ģimeņu bērnu
ēdināšanu vispārējās izglītības
iestādēs simts procentu apmērā
apmaksās pašvaldība, bet bērnudārznieku vecāki, kuriem ir trīs un
vairāk bērnu, ik mēnesi var rēķināties ar 30 latu atbalstu katram
bērnam vienpadsmit mēnešus gadā.
«Saskaņā ar aktuālajiem datiem
Jelgavas pilsētā uz šo pabalstu
varēs pretendēt 974 skolēni un 254

Bērnudārzniekam
Ēdināšana – apmaksāta
(Ls 30 mēnesī x 11 mēneši)
Skolēnam
Ēdināšana – apmaksāta
(Ls 0,80 x 175 dienas)
Sabiedriskais transports – apmaksāts
(Ls 4 dienā x 9 mēneši)
Mūzikas vidusskolā – sedz dalības maksu
(Ls 10 mēnesī mācību gada laikā)
Daudzbērnu ģimenei,
kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā
Pašvaldība segs izdevumus, kas
nepieciešami, lai uzstādītu, nomainītu
vai verificētu ūdens patēriņa skaitītājus
(Ls 60 reizi 4 gados)
Ģimenei, kurā vienās dzemdībās
piedzimuši trīs vai vairāk bērnu
Pašvaldība segs transporta izdevumus
par 1 – 3 gadus veciem bērniem
(Ls 30 mēnesī par katru bērnu)
bērnudārznieki no daudzbērnu
ģimenēm,» norāda J.Laškova, akcentējot: lai daudzbērnu ģimene pēc
noteikumu stāšanās spēkā varētu
saņemt šo pašvaldības atbalstu,
vecākiem Sociālo lietu pārvaldē
būs jāvēršas ar iesniegumu. «Šādā
gadījumā pabalsts tiks piešķirts bez
ienākumu izvērtēšanas – pārvaldes
speciālisti vien pārliecināsies, ka
vismaz viens no vecākiem pēdējos
12 mēnešus un bērni deklarēti
Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā un dzīvo vienā mājsaimniecībā,» skaidro J.Laškova. Jāpiebilst, ka pašvaldības pabalsts dalības
maksas segšanai pienāksies arī tiem
daudzbērnu un trūcīgu ģimeņu
bērniem, kuri mācās profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs (Jelgavas
Mūzikas skolā). Šis atbalsts varētu
būt aktuāls ap 80 bērniem.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

ISSN 1691-4201

Aicina pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu «Gaišākais pilsētvides objekts», kurā var
pieteikt savu, kaimiņa vai
pilsētā pamanītu izrotātu
un izgaismotu objektu.
Pašvaldība aicina ikvienu
pievērst uzmanību spožām iestāžu un uzņēmumu namu fasādēm, izgaismotām privātmājām
un to apkārtnei, daudzdzīvokļu māju balkoniem
un lodžijām, ko saimnieki
dekorējuši ar izdomu un
gaumi.

Ziemassvētkiem un gadu
mijai sapostos objektus pilsētā var pieteikt līdz 21. decembrim, informē Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un mediju
attiecību galvenā speciāliste
Egita Veinberga.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti
dažādās kategorijās: pašvaldības iestādes un uzņēmumi; izglītības iestādes; tirdzniecības
centri un veikali; uzņēmumi;
privātās dzīvojamās mājas;
daudzdzīvokļu māju spožākie
balkoni vai lodžijas; spožākā
pilsētas iela.
Turpinājums 3.lpp.

Kazakevičs – Latvijas
Futbola federācijas
sporta direktors
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmdien pirmā darba
diena jaunā amatā bija
līdzšinējam futbola kluba «Jelgava» virslīgas
komandas galvenajam
trenerim Dainim Kazakevičam – viņš turpmāk būs
Latvijas Futbola federācijas sporta direktors.
«Pieņemt lēmumu man bija ļoti
grūti – Jelgavā taču ir nostrādāti
16 gadi, un tas ir ilgs laiks. Pa šiem
gadiem Jelgavā izdevies no pašas
apakšas izveidot virslīgas klubu ar
visu infrastruktūru, tāpat cilvēki,
ar kuriem kopā strādāju, ir mani
domubiedri,» pārdomās dalās
D.Kazakevičs. Tomēr iespēja augt
un attīstīties šoreiz ņēma virsroku, un treneris pieņēma darba
piedāvājumu. Viņš arī nenoliedz,
ka savu lomu nospēlēja ne visai
veiksmīgi aizvadītā sezona – darba
maiņa bijusi arī iespēja emocionāli aiziet no tās. Jāatgādina, ka
FK «Jelgava» sezonu noslēdza
7. vietā.
Pienākumi sporta direktora amatā būs dažādi – D.Kazakeviča pārziņā būs gan jaunatnes izlases, gan

sacensību organizēšana, gan futbola
attīstības jautājumi un citas lietas.
«Lakoniski varētu teikt, ka tagad
būšu gandrīz visa Latvijas futbola,
izņemot vīriešu nacionālo izlasi,
galvenais treneris,» viņš norāda.
Līdz ar stāšanos jaunā amatā
D.Kazakevičs uz laiku pārtrauc futbola trenera darbu, tomēr nenoliedz
iespēju kādreiz atgriezties trenera
ampluā. Runājot par Jelgavas futbola klubu, viņš ir pārliecināts, ka
tas turpinās strādāt arī bez viņa
un Jelgavā saglabāsies virslīgas
vidusmēra komanda. Par to, kas
turpmāk trenēs virslīgas komandu,
futbola klubā vēl tiks lemts.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas
karogu» rezultāti
Paldies visiem 175 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti
29. novembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 16 pilsētas karogi, un
pareizi atbildēja 109 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Nikolajs Sviridovs, Marta Barone, Lidija Jagunda, Anda Petrova, Kristofers Zviņģelis,
Diāna Brūvere, Dzintars Ozols, Sarmīte Vidovska, Natālija Kolopuhina,
Vita Bite, Lidija Rambova.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Deputātiem jauniešu forumā būs jāatbild
uz vairāk nekā 60 iesūtītajiem jautājumiem
Šodien Amatu vidusskolā
pilsētas jaunieši sanāks uz 5.
Jelgavas jauniešu forumu,
kurā tiks prezentēts pēdējā
gada laikā paveiktais, kā arī
meklētas atbildes uz jauniešus
interesējošiem jautājumiem.
Jau tradicionāli šo forumu rīko
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP), kuras kompetencē ir pilsētas jaunatnes
politikas īstenošana, šoreiz
ciešā sadarbībā ar pilsētas
Izglītības pārvaldi. Jauniešu
forums ik gadu pulcē vairāk
nekā simts aktīvāko pilsētas

jauniešu, skolēnu un studentu.
Šoreiz pirms foruma jauniešiem
bija iespēja iesūtīt savus jautājumus, uz kuriem atbildes sniegs
pilsētas pašvaldības pārstāvji
un domes deputāti. Spriežot
pēc iesūtītā jautājumu loka,
jauniešu intereses ir visplašākās
– sākot no uzņēmējdarbības un
darba iespējām līdz brīvā laika
pavadīšanai. Vairāki jaunieši
interesējušies arī par pilsētas
infrastruktūras attīstību, Pasta
salas rekonstrukcijas projektu,
skrituļošanas celiņu vai slēpošanas trases izbūvi, bet visbiežāk

darīt vēl kaut ko. Svarīgākais ir pirmais solis, turklāt jābūt pārliecībai,
ka tas būs interesanti. Tādēļ labākais un uzticamākais informācijas
avots ir draugi un paziņas. Žēl, ka
mums pilsētā neizdodas pilnvērtīgi
izmantot studentu enerģiju un
piedāvājumu. Diemžēl studentu pasākumi ir pārāk atrauti no pilsētas.
Tā noteikti ir papildu iespēja, kuru
vajadzētu izmantot.»

«Forumā satiekas
pilsētas aktīvākie jaunieši»
Eva Vītola, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 11. klases skolniece,
organizācijas «Brīvprātīgie
Jelgavai» vadītāja:
«Jauniešu forums ir pasākums,
kurā satiekas pilsētas aktīvākie
jaunieši. Pārsvarā mēs esam līdzīgi
domājoši un varam spriest par mūs
interesējošām tēmām nepiespiestā
gaisotnē. Esmu lepna par to, ka varu
aktīvi iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē un būt noderīga. Ne
mazāk svarīgi ir tas, ka jauniešiem
forumā ir iespēja tikties ar pašvaldības pārstāvjiem, kuri ne tikai uzklausa, bet arī piedāvā risinājumus
mūsu jautājumiem. Tā soli pa solim
varam virzīties uz priekšu.
Pati vairāk esmu saistīta ar brīvprātīgo darbu. Tā ir iespēja krāt pieredzi un pilnveidoties kā personībai,
apgūstot dažādas noderīgas prasmes
un iemaņas. Izmantojot iespēju, vē-

pakalpojumi, arī brīvprātīgo
aktivitātes kļuvušas pamanāmākas,» secina jaunatnes lietu
speciāliste. Šogad jaunieši forumā strādās trīs darba grupās
– uzņēmējdarbības, jauniešu
centru un pašvaldības –, spriežot, kā dažādot neformālās
izglītības piedāvājumu, lai pēc
iespējas vairāk jauniešu iesaistītos pilsētas sabiedriskajā dzīvē.
J.Grīsle uzsver, ka daudziem
jauniešiem trūkst motivācijas
kaut ko darīt ārpus skolas vai
universitātes. «Mūsu uzdevums
ir parādīt viņiem šīs iespējas un

pārliecināt, ka aktīvi darboties
jauniešu centrā vai kādā no
sabiedriskajām organizācijām
ir ne tikai interesanti, bet arī
svarīgi personīgajai izaugsmei
un turpmākās karjeras veidošanai, iekļaujoties darba tirgū.
Jauniešu centra moto ir «Ļauj
man būt!», apliecinot, ka mēs
esam gatavi pieņemt jauniešus
tādus, kādi viņi ir, un necenšamies pārveidot pēc sava prāta,
tādēļ gaidīsim visus Jauniešu
forumā un centrā, lai kopīgi
veidotu Jelgavu tādu, kādu to
vēlamies redzēt,» tā J.Grīsle.

«Ar studentiem sadarboties varam,
bet mūsu intereses ir dažādas»

«Arī man kādreiz šķita,
ka trūkst informācijas par
jauniešu pasākumiem»
Kristīne Kristanoviča, LLU
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. kursa studente:
«Pēdējos gados Jelgavas jauniešu
dzīve ir aktivizējusies, tiek piedāvāti
daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes. Kaut gan, iespējams, man šāds
priekšstats radies tādēļ, ka zinu,
kur meklēt informāciju. Diemžēl
jāatzīst, ka daudzi jaunieši ir ārpus
šīs informatīvās telpas un nemaz
nezina par tām iespējām, kādas
viņiem tiek piedāvātas. Mums
pietrūkst viena visiem zināma
informācijas kanāla, jo pasākumus
organizē dažādas institūcijas. Protams, tiem, kas ir ieinteresēti kaut
ko uzzināt, problēmas nerodas,
jo informācija ir pieejama gan dažādās mājas lapās, gan sociālajos
tīklos. Arī forumā runāsim par to,
kā efektīvāk informēt un iesaistīt
jauniešus. Mūsdienu jauniešu lielākā problēma ir pašmotivācija, kā
piespiest sevi pēc skolas vai darba

jautājuši, vai Jelgavā varētu
izveidot kinoteātri.
SIP jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle stāsta, ka forums
ir atskaites punkts, kad kopīgi
ar jauniešiem var rezumēt paveikto un apzināt vajadzības,
lai plānotu turpmāko darbu.
«Kopš pagājušā foruma vairākas jauniešu pieteiktās iniciatīvas ir realizētas. Jau ap Ziemassvētkiem tiks atklāta pilsētas
slidotava, 600 jauniešiem tika
nodrošināta iespēja iesaistīties
vasaras darbos, vairākās skolās
ir pieejami karjeras konsultantu

Elīza Avotiņa, Jelgavas
Skolēnu domes priekšsēdētāja:
«Forumu gaidu ar lielu interesi,
jo iesūtīti vairāk nekā 60 dažādi
jautājumi. Pārliecību par šī pasākuma nozīmīgumu rada arī līdzšinējā pieredze, jo daudzi forumā
pārrunātie jautājumi nokļūst
pašvaldības uzmanības lokā, tiek
meklēti konkrēti risinājumi.
Manuprāt, Jelgavas jauniešiem
šobrīd visvairāk pietrūkst plašs
jauniešu centrs, kurā mēs varētu justies brīvi un nepiespiesti.
Svarīgi, lai šī centra vide būtu
kvalitatīvi atšķirīga no tās, ar
kuru esam ikdienas saskarsmē
skolā vai interešu izglītības pulciņos. Jaunieši varētu darboties pēc
interešu grupu principa, strādājot
pie kopīgiem projektiem, organizējot tematiskās diskusijas ar
speciālistiem par sev aktuālām
tēmām. Tā būtu iespēja pabūt
kopā ar saviem vienaudžiem un
kvalitatīvi aizpildīt brīvo laiku
bez noteikta reglamenta, kā tas
ir skolā. Tomēr apzinos, ka ne
visiem jauniešiem kaut kas tāds ir
vajadzīgs. Arī sports ir lieliska alternatīva. Esmu novērojusi, ka tie
jaunieši, kuri aktīvi nodarbojas ar
kādu sporta veidu, salīdzinoši reti
iesaistās sabiedriskās aktivitātēs.

Vairāk būtu jāuzrunā tie, kuri
nedara neko vai savu brīvo laiku
pavada nelietderīgi.
Šobrīd ir pietiekami daudz
iespēju, kuras varam izmantot,
piemēram, dažādi jauniešu projekti, brīvprātīgais darbs, pilsētas
pasākumi. Mums izveidojusies
laba sadarbība ar aģentūru «Kultūra», Sabiedrības integrācijas
pārvaldi un citām institūcijām.
Esam klāt teju visos pilsētas
lielākajos pasākumos. Viens

Daži jautājumi, uz kuriem Jelgavas jaunieši gaidīs atbildi
no domes deputātiem

los izteikt pateicību Jauniešu centra
vadītājai Jeļenai Grīslei, kura mums
palīdz un iedvesmo. Arī saskarsmē
ar citām pašvaldības institūcijām
mums ir pozitīva pieredze. Daudzi
uz Jauniešu centru sākotnēji atnāk
tikai pasēdēt pie datora vai uzspēlēt
galda spēles, tomēr ar laiku viņi
sāk interesēties, kas un kā notiek,
pakāpeniski iesaistoties arī citās
aktivitātēs.»

• Ko plāno darīt pašvaldība, lai jaunieši varētu atrast darbu pēc izglītības
iegūšanas?
• Kādas ir jauniešu iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību Jelgavā?
• Kur vasarā varēs strādāt jaunieši, kuri vēl nav pilngadīgi?
• Kādus pasākumus plānots organizēt Pasta salā pēc rekonstrukcijas?
• Kāda ir pašvaldības nākotnes vīzija par jauniešu interešu klubiem?
• Vai Jelgavā būs kinoteātris?
• Vai ir kāda iecere Jelgavā izveidot slēpošanas kalnu?
• Kur jāvēršas, lai varētu piedalīties pilsētas pasākumu organizēšanā?
• Vai plānots ieviest skolēniem bezmaksas sabiedrisko transportu?
• Ko plānots darīt ar nepabeigtajiem būvniecības objektiem pilsētā?
• Kādas vēl lielas būvēšanas plānotas pilsētā?
• Vai Jelgavas centrā varētu būt diennakts labierīcības?
• Kad plānota Jelgavas 1. ģimnāzijas ēkas renovācija?
• Kādas ir iespējas iesaistīties jauniešu politikā Jelgavā?
• Apmēram cikos beidzas Rāviņa kunga darba diena?
• Kādēļ skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi netiek izmantoti lietderīgi?
• Vai Jelgavas centrā tiks atjaunota diennakts aptieka?

no veiksmīgākajiem jauniešu
pasākumiem bija 1. septembra
«ZinīBUMS», kad Uzvaras parkā
izdevās sapulcināt kuplu skaitu
skolēnu. Tas deva gandarījumu
par paveikto. Ņemot vērā, ka
jaunieši nav tikai skolēni, bet arī
studenti, cenšamies sadarboties
arī ar LLU Studentu pašpārvaldi,
kopīgi piedalījāmies Lielās talkas
pasākumos. Tomēr apzināmies,
ka studentiem ir citi mērķi un
prioritātes.»

Uzziņai
Jelgavas Jauniešu centrs Sarmas
ielā 4 piedāvā iespēju kopīgi
pavadīt brīvo laiku, iegūt noderīgu informāciju, iepazīt jaunus
draugus, plānot un organizēt
pasākumus jauniešiem.
Darba laiks:
• pirmdienās
no pulksten 13 līdz 19;
• otrdienās – ceturtdienās
no pulksten 13 līdz 17;
• piektdienās
no pulksten 11 līdz 14.30.
Tālrunis: 63022724, 27842165.

Sagatavoja Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Vai Jelgava ir piemērota dzīvesvieta ģimenēm ar bērniem?

6%
Nē, citās pilsētās ģimenēm ir lielāks
sociālais atbalsts

66%
Jā, pilsēta ik gadu kļūst
arvien sakārtotāka

28%
Nevarētu teikt, ka jelgavnieku ģimenēm ir kādas īpašas
priekšrocības, salīdzinot ar citu pilsētu iedzīvotājiem

Vai esat izmantojis
tālruņa numuru 8787,
lai informētu par
problēmām pilsētā?

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, ir
konkurētspējīgs
atalgojums?
Laima, mājsaimniece:
– Atalgojums
ir konkurētspējīgs, ja darba
devējs gatavs
maksāt tik, cik
darbinieks vēlas. Es, piemēram, nupat vēl strādāju apkalpojošā jomā,
bet, manuprāt, nesaņēmu konkurētspējīgu atalgojumu. Likme bija
1,50 lati stundā, taču tai vajadzētu
būt vismaz 2,50 lati stundā.
Raimonds,
konsultants:
– Tas ir atalgojums, par kādu
potenciālais
darbinieks gatavs strādāt!
Taču jāņem vērā: ja par piedāvāto
summu tu nebūsi gatavs strādāt,
tad tevi vienkārši izkonkurēs kāds
cits. Pieļauju, ka pašlaik es saņemu
vidējo algu savā nozarē. Mūsu valsts
problēma ir tā, ka darbiniekiem
ir zems pašvērtējums, tāpēc tās
vidējās algas arī nav īpaši konkurētspējīgas.
Nikolajs, jūrnieks:
– Uzskatu, ka
Latvijā cilvēkiem jāsaņem
ne mazāk par
500 latiem «uz
rokas», lai nodrošinātu pašu nepieciešamāko. Bet, ja vēl ir bērni, kredīts, tad algai jābūt ap 1000 latiem.
Diemžēl Latvijā situācija ir tāda, kāda
ir, tāpēc es strādāju ārzemēs un uzskatu, ka saņemu konkurētspējīgu
atalgojumu.
Juris Vizbulis,
dziedātājs:
– Tas ir liels
atalgojums.
Vismaz 500
lati «uz rokas».
Es uzskatu, ka
dziedātāja darbs gan Jelgavas, gan
visas Latvijas kontekstā ir pieklājīgi
atalgots, tieši tāpēc varu teikt: jā,
es saņemu konkurētspējīgu atalgojumu.
Zanda, jaunā
māmiņa:
– Tas ir ļoti plašs
jēdziens, jo vienam konkurētspējīgs atalgojums ir 500 lati,
citam 1000, bet vēl kādam 300 lati
«uz rokas». Viss atkarīgs no darba
ņēmēja – cilvēkam jau svarīgākais,
lai ienākumi «nosedz» izdevumus.
Skaidrs, ka cilvēks izvēlēsies strādāt
tajā uzņēmumā, kur vairāk maksā
– kur atalgojums ir «konkurētspējīgāks» ar viņa izdevumiem. Pirms
bērniņa esmu strādājusi gan par
skolotāju, gan nedaudz arī skaistumkopšanas salonā par administratori. Kā skolotāja, ņemot vērā
lielo atbildību, es noteikti nesaņēmu
konkurētspējīgu atalgojumu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
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
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Policija iepazīstinās ar īpašajiem
aģentiem un speciāllīdzekļiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Atzīmējot Valsts policijas
94. gadadienu, policijas
Zemgales reģiona pārvalde 6. decembrī rīko
pasākumu, kurā iepazīstinās jelgavniekus ar sava
darba specifiku. Īpašie
viesi būs aģenti Runcis
Rūdis un Bebrs Bruno.
Valsts policijas pārstāve Ieva
Sietniece stāsta, ka šodien, 6. decembrī, no pulksten 12 līdz 15 pie
Jelgavas kultūras nama tiek gaidīti
visi interesenti, kas vēlas uzzināt
vairāk par policijas darbu. «Pie
kultūras nama jelgavniekus sagaidīs Runcis Rūdis un Bebrs Bruno,
ar kuriem kopā varēs apskatīt
policijas trafarēto autotransportu.
Parasti jau vislielāko interesi izraisa

transports, ar kuru tiek konvojētas
aizturētās personas. Vēl būs iespēja
iepazīties ar dienesta suni Enriko,
kurš strādā Zemgales reģionā,»
atklāj I.Sietniece, piebilstot, ka
pavisam reģiona policistu rīcībā ir
divi dienesta suņi. Pasākuma laikā
satiksmei būs slēgts K.Barona ielas
posms gar kultūras namu.
Savukārt kultūras namā varēs
apskatīt speciāllīdzekļus – rokudzelžus, stekus, vairogus, šaujamieročus
–, uzzināt par to izmantošanu un
uzdot dažādus jautājumus.
Jāpiebilst, ka, atzīmējot policijas
gadadienu, šodien pulksten 13
kultūras namā vairākiem policijas
Zemgales reģiona pārvaldes darbiniekiem tiks pasniegti apbalvojumi,
bet rīt, 7. decembrī, pulksten 11
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā tiks apbalvoti Jelgavas iecirkņa policisti.

Aicina pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus
No 1.lpp.

Objektus konkursam var pieteikt personīgi pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
pa tālruni 63005522, 63005558 vai
elektroniski, rakstot uz e-pastu:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta
adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs.
Konkurss notiek jau astoto gadu,
un tajā tiek ņemta vērā objekta
atbilstība svētku tradīcijām un
pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Konkursā netiks vērtēti divu iepriekšējo gadu konkursa
pirmo vietu ieguvēji.
JPPA «Pilsētsaimniecība»
aicina darbā
traktoristu strādnieku.
Darbs Kapsētu apsaimniekošanas daļā.
CV un pieteikuma vēstuli
sūtīt uz e-pastu:
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv,
tālrunis informācijai – 63084486.

Konkursa laureāti tiks sumināti
2013. gada sākumā. Uzvarētājus par
pasākumu informēs personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks. Komisijas sastāvā būs pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins,
arhitekte eksperte Zeltīte Bīmane,
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Līga Klismeta, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done un
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja.
Jelgavas 2. pamatskola aicina darbā
krievu valodas un literatūras (dzimtā)
skolotāju.
Prasības: augstākā filoloģiskā vai
pedagoģiskā izglītība.
CV sūtīt uz skolas e-pastu:
2psk@izglitiba.jelgava.lv vai pieteikties
personīgi Jelgavas 2. pamatskolas
kancelejā Sarmas ielā 2.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde
un Jelgavas pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» izsaka
pateicību par atbalstu Starptautiskajai Invalīdu dienai veltītajam pasākumam
«Ar sauli sirdī», kas notika 3. decembrī.
Paldies SIA «Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne», SIA «Jelgavas mediji», SIA
«Jelgavas poliklīnika», SIA «Step OG», Salonam frizētavai «Edīte», SIA «Junoso», SIA
«Mītavas elektra», SIA «Baltkrievijas tirdzniecības centrs», SIA «Kanclers plus», SIA
«Stenders», Maksimam Galkinam, Jelgavas Amatu vidusskolai, SIA «JYSK Linnen’n
Furniture» un SIA «LUMAHS».

Zemgales reģiona
amatnieku un mājražotāju 2. kontaktbirža
2012. gada 13. decembrī plkst. 10.00
Aicinām pieteikties dalībai:
• amatniekus, rokdarbniekus, mājražotājus, līdzi ņemot savus darbus
un ražojumus;
• izejmateriālu tirgotājus un piegādātājus amatniekiem, mājražotājiem;
• zinātniekus, kuri vēlas sadarboties ar amatniekiem;
• pašvaldību darbiniekus, kuri vēlas atbalstīt savus amatniekus;
• ikvienu interesentu.

Pieteikumi dalībai kontaktbiržā līdz 7.decembrim:
Svētes ielā 33, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis: 63012155, 63012169,
E-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;

www.zrkac.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tipogrāfija eksportējusi
2 000 000 grāmatu

Foto: Ivars Veiliņš
SIA «Jelgavas tipogrāfija» vidēji gadā eksportē ap tūkstoti dažādu nosaukumu grāmatu – neliela
daļa no tām divus mēnešus būs apskatāmas izstādē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā.
 Ilze Knusle-Jankevica
tas, mākslas albumi, grāmatas vija, Vācija un Somija. Tipogrāfijas
par mūziķiem. Eksponātu vidū ir, valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis
Šonedēļ Jelgavas Zinātpiemēram, grāmata par Maskavas piebilst, ka, pateicoties eksportam,
niskās bibliotēkas lasītaKremļa vēsturi, Sanktpēterburgas uzņēmums spēj nodrošināt matevā atklāta izstāde «Jelgaarhitektūras pieminekļiem, enciklo- riāltehniskos un nodarbinātības
vā top grāmata pasaulei»
pēdijas par sēnēm, ārstnieciskajiem jautājumus, tomēr vislielākais
– tajā divus mēnešus būs
augiem, planētām, dārgakmeņiem, prieks ir tieši par skaistām grāmaapskatāmas grāmatas,
makšķerēšanu, origami, ārstniecis- tām latviešu valodā. Gadā vidēji tiek
kas tiek iespiestas SIA
kajiem minerāliem, fen-šui, Krievi- eksportētas 1000 dažādu nosauku«Jelgavas tipogrāfija»,
jas rotaļlietu vēsturi, deju tehniku. mu grāmatas – kopā vairāk nekā
bet kuras Latvijā iegāInteresanti, ka Jelgavas tipogrāfijā divi miljoni eksemplāru. Ārvalstu
dāties nav iespējams:
Vācijas tirgum drukāta arī grāmata klientus galvenokārt piesaista
tās tiek eksportētas uz
par Rundāles pili. Apmēram puse kvalitāte. «Tā kā izdodam bērnu
Krieviju, Vāciju, Franciju,
eksponēto grāmatu ir krievu valodā, grāmatas, mums bija svarīgi arī
Dāniju, Somiju, Zviedriju,
bet pārējās – vācu, franču, dāņu, tas, kādi materiāli tiek izmantoti.
Norvēģiju, Nīderlandi
somu, zviedru, norvēģu valodā.
Un pluss ir, ka Jelgavas tipogrāun citām valstīm. JelgaJelgavas tipogrāfijas valdes locek- fijai ir pārstāvniecība Maskavā,»
vas tipogrāfija šobrīd
lis Māris Matrevics uzsver, ka domāt norāda Maskavas Mešeriakova
eksportē pusi saražotās
par eksporta iespējām piespieda izdevniecības nama pārstāve Ludprodukcijas.
krīze. «Pirms krīzes eksportējām mila Kabikova, kura šonedēļ bija
15 – 20 procentus savas produkcijas, ieradusies Jelgavā, lai apspriestu
Izstādē apskatāmas bērnu grā- bet tagad – jau pusi,» viņš norāda. jau otro projektu, kas tiks iespiests
matas, praktisko padomu grāma- Lielākie eksporta partneri ir Krie- SIA «Jelgavas tipogrāfija».

Būtiski palielina atbalstu ģimenēm
No 1.lpp.

Tiklīdz stāsies spēkā jaunie
pašvaldības saistošie noteikumi,
skolēni no daudzbērnu ģimenēm
arī sabiedriskajā transportā varēs
braukt bez maksas – izdevumus
par pilsētas sabiedriskā transporta
izmantošanu pilnā apmērā segs
pašvaldība. Pašlaik šāda iespēja ir
vien trūcīgo ģimeņu bērniem, bet
pārējie skolēni pilsētas autobusus
var izmantot ar 50 procentu atlaidi.
Tāpat atsevišķu pabalstu transporta izdevumu segšanai saņems arī
ģimenes, kurās vienās dzemdībās
piedzimuši trīs un vairāk bērnu.
«Šis pabalsts attieksies uz bērniem
vecumā no gada līdz trim gadiem,
katram bērnam paredzot 30 latus
mēnesī. Tādējādi, ja ģimenē aug
trīnīši, vecāki ik mēnesi var rēķināties ar 90 latiem viņu pārvadāšanas
izdevumu segšanai,» skaidro speciāliste, lēšot, ka kopumā no pašvaldības budžeta pabalsti transporta
izdevumu segšanai papildus prasīs
ap 46 000 latu.
«Jauns pabalsta veids paredzēts
arī daudzbērnu ģimenēm, kuras
dzīvo daudzdzīvokļu mājā, – turpmāk pašvaldība segs izdevumus,
kas nepieciešami, lai uzstādītu,
nomainītu vai verificētu ūdens patēriņa skaitītājus,» tā J.Laškova.
Viņa norāda, ka, pieņemot jaunos Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalstu piešķiršanas noteikumus,
deputāti paredzējuši atbalstu arī
bērnu invalīdu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
100 latu apmērā katru mēnesi.

«Praktiski tas nozīmē, ka papildus
bērna invalīda valsts maksātajam
kopšanas pabalstam ģimene saņems arī pašvaldības palīdzību,»
tā speciāliste, norādot, ka šādā
gadījumā ģimenei Sociālo lietu
pārvaldē būs jāvēršas ar attiecīgu
iesniegumu, tam pievienojot arī
sertificēta bērnu psihiatra atzinumu, ka bērnam ir smaga garīga
saslimšana vai atpalicība, kā arī
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību.
Tāpat atbalstītas tiks personas ar
invaliditāti, kurām nav likumīgo
apgādnieku un pēdējos trīs mēnešus ienākumi nepārsniedz 70
latus mēnesī. Viņi kā pašvaldības
pabalstu pārtikas iegādei saņems
45 latus reizi trijos mēnešos viena
kalendārā gada laikā.
Lai veicinātu audžuģimeņu
kustības attīstību, nākamā gada
pašvaldības budžetā papildus tiks
paredzēti ap 36 000 latu, lai audžuģimenēm varētu palielināt pabalstu bērna uzturam. «To paredz
grozījumi pašvaldības saistošajos
noteikumos «Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» – pašlaik par
katru bērnu audžuģimene saņem
trīs latus dienā, bet turpmāk tie būs
jau četri lati bērna uzturam dienā,»
tā J.Laškova.
Būtiski piebilst, ka korekcijas
ieviestas arī pašvaldības saistošajos noteikumos, kas reglamentē
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Jelgavā.
J.Laškova norāda, ka saskaņā ar

izmaiņām Ministru kabineta noteikumos «Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu» pašvaldības
pašas var noteikt, vai, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli, ņemt vērā tai
piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu. Grozījumi saistošajos
noteikumos paredz, ka Jelgavas
pašvaldībā šajā kontekstā papildus
par īpašumu neuzskata nekustamo
īpašumu, kas nav piemērots dzīvošanai un kura kopējā kadastrālā
vērtība nepārsniedz 8000 latus;
par īpašumu neuzskata arī vienu
automobili vai vienu airu laivu, ja
tā ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24
mēnešiem, kā arī vienu motociklu,
motorolleru un vienu mopēdu katram ģimenes loceklim.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos no
nākamā gada 1. janvāra pabalsts
garantētā minimālā iztikas līmeņa
nodrošināšanai jeb GMI pabalsts
visā valstī tiks samazināts līdz 35
latiem visām personām. Pašlaik
GMI pabalsts pieaugušajiem ir 40
lati, bet bērniem – 45 lati. Pārējos
valsts obligātajos pabalstos izmaiņas nav noteiktas.
Pašlaik Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi tiek vērtēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā, un tie stāsies spēkā pēc
publicēšanas «Latvijas Vēstnesī».
Pēc noteikumu stāšanās spēkā tie
tiks publicēti arī laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
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Īsi
 Pagājušajā nedēļā SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) izpildījusi Māras ielas 5 dzīvokļu īpašnieku noteikto: atslēgt
karstā ūdens piegādi parādnieku
dzīvokļos. Daudzās JNĪP pārvaldīšanā esošajās mājās punkts par karstā
ūdens atslēgšanu ilgstošajiem nemaksātājiem jau iekļauts pārslēgtajos
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumos
starp dzīvokļu īpašniekiem un JNĪP.
Tas izdarīts arī Māras ielā 5, paredzot,
ka karstais ūdens tiek atslēgts tad,
ja par saņemtajiem pakalpojumiem
īpašnieks nav norēķinājies vairāk nekā
trīs mēnešus. Kopumā brīdinājums par
karstā ūdens atslēgšanu daudzdzīvokļu mājā Māras ielā 5 tika nosūtīts pieciem dzīvokļu īpašniekiem, taču reāli
pakalpojums liegts divos dzīvokļos,
jo divi īpašnieki vienojās, ka līdz gada
beigām uzkrāto parādu segs, bet viens
JNĪP inženierus mājoklī neielaida. Lai
izvairītos no karstā ūdens atslēgšanas
parādu dēļ, dzīvokļu īpašnieki un
pašvaldības dzīvokļu īrnieki aicināti
dzēst parādu vai noslēgt vienošanos
par tā pakāpenisku atmaksu un šo
vienošanos arī pildīt.
 Līdz 31. janvārim Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās norisināsies tradicionālās
Aizmāršīgo lasītāju dienas. Šajā
laikā bibliotēkas neiekasēs kavējuma naudu par laikā nenodotajiem
iespieddarbiem. Pagājušajā gadā
Aizmāršīgo lasītāju dienu akcijas laikā
saistības ar bibliotēkām nokārtoja 479
lasītāji un bibliotēkām izdevās atgūt
kopumā 1197 izdevumus, informē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pārstāve
Ligita Lapiņa. Bibliotēka arī šogad aicina lasītājus, pie kuriem «aizķērušās»
bibliotēku grāmatas, izmantot šo iespēju – nodot tās, nemaksājot kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas
vai sabojātas, tās iespējams aizvietot ar
citām līdzvērtīgām. Zinātniskās bibliotēkas maksas abonementa grāmatām
nomas maksa – divi santīmi dienā
– paliek spēkā. Akcija norisināsies arī
Zinātniskās bibliotēkas filiālēs – bibliotēkā «Pārlielupe», Miezītes bibliotēkā
un bērnu bibliotēkā «Zinītis».
 A/s «Pasažieru vilciens» (PV) uzsākusi pasažieru apmierinātības pētījumu. Turpmāko nedēļu vilcienos
strādās intervētāji, kas pasažierus
iztaujās par dažādiem PV sniegtajiem pakalpojumiem un servisu. Aptaujas veicējiem būs īpašas apliecības
ar fotogrāfiju un vārdu, lai pasažieri
viņus varētu atpazīt. Pētījumu veic SIA
«Data Service». Tā mērķis ir noskaidrot
PV klientu apmierinātību ar esošo
pakalpojumu klāstu, kā arī uzzināt
vēlamos papildu pakalpojumus. Aptaujas dalībniekiem būs iespēja paust
viedokli par biļešu cenām, vilcienu
kustības sarakstu, precizitāti, ātrumu,
ērtībām, drošību, stacijām, peroniem,
darbinieku kompetenci un drošību
vilcienā. Tāpat aptaujas dalībnieki
varēs izteikt priekšlikumus par papildu
pakalpojumiem, kas, viņuprāt, būtu
nepieciešami vilcienos, piemēram, sēdvietu sadalījums pa klasēm, bezvadu
internets, iespēja iegādāties dzērienus,
uzkodas, presi, auto novietošana staciju tuvumā, nepilngadīgu personu pavadoņi u.c. Kopumā plānots aptaujāt
vairāk nekā 5000 vilcienu pasažieru.
Pētījuma rezultāti tiks apkopoti līdz
gada beigām, bet to prezentēšana
varētu notikt nākamā gada sākumā.
 Konkursa «Superpuika 2013»
finālā iekļuvuši divi puiši no Jelgavas – Raivis Hofmanis no Jelgavas
4. vidusskolas un Edgars Barkāns
no Aizupes pamatskolas, informē
organizatori. Lai iekļūtu finālā, puikām bija jāpārvar fiziskā šķēršļu un
augstuma trase, jāizpilda galdniecības,
keramikas, aplicēšanas un datorgrafikas uzdevumi. Savukārt finālistus
gaida amatniecības un radošie uzdevumi, kā arī fiziskās sagatavotības
pārbaudījums īpašā pārbaudījumu
trasē. Fināls notiks 2013. gada pavasarī. «Superpuika» ir konkurss 11 – 12
gadus veciem zēniem, kuri vēlas sevi
izaicināt un pierādīt tehnisku, radošu,
praktisku un fizisku uzdevumu veikšanā. Konkurss notiek mācību gada laikā
vairākās kārtās ar finālu Rīgas cirkā, kur
cīnās desmit spēcīgākie.

Sintija Čepanone
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SIA «Glask

«Velis-A»:

on»:

«Atalgojum
lai nodrošin am jābūt tādam,
tiem strādn ātu kvalificēdzīves līme iekiem pienācīgu
padarītu da ni par kvalitatīvi
mūsu, Latv rbu. Bet diemžēl
ne vienmē ijas, apstākļos tas
r ir reāli.»

«Konkurētspējīg
mūsu uzņēmums atalgojums
jā ir tāds, par ku ā un Latvispecialitātes un ru attiecīgās
cijas darbinieks specializāpiekrīt strādāt.»
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«Jelgava tos apmērus

solū
«Algu ab prāt neatklāšu,
tomēr lab droši teikt, ka
taču varuga uzņēmumā
vidējā al z vidējo algu valpārsnied varētu būt ap
stī (šobrīdēnesī). Mēs runā470 Ls/mbruto algu.»
jam par

SIA «Kulk»: «Ja vidējā alga valstī mūsu
nozarē ir 300 – 400 lati, tad mēs nevaram
maksāt vairāk vai mazāk.»

«Manā tbilstoši katra d as
jums ir astatusam, bet algs
binieka atšķiras no Rīga īgā
krasi ne ma. Vidējā alga Rh,
atalgoju m ir 1,50 – 2 Ls/
viesmīli – 2 Ls/h.»
pavāram
Ilustrācija:

Raitis Supe

Konkurētspējīgs atalgojums ir 330 lati?!
 Ilze Knusle-Jankevica

alga konkrētā vakancē. Kaut gan likums izglītības līmenis un dzīves uztvere. «Šādi
neprasa, lai darba sludinājumos būtu norā- cilvēki vienkārši atļaujas nenākt uz darbu
Diezgan bieži darba sludinādīts piedāvātais atalgojums, darba meklētāji vai kavēt un uzskata, ka viņiem alga pienājumos figurē jēdziens «konto tur ļoti gribētu redzēt. Savukārt darba kas par to, ka viņi vienkārši nāk uz darbu.
kurētspējīgs atalgojums», ko
devēji atrunājas ar to, ka tādā veidā tiek Protams, ka uzņēmums nav ieinteresēts
potenciālajiem darbiniekiem
saglabāta konfidencialitāte – lai konkrētās turēt tādus darbiniekus,» tā viņš.
piedāvā darba devējs. Kas slēpvakances atalgojuma apmēru neuzzinātu
jas aiz šī vārdu salikuma? Vai
konkurenti un uzņēmumā jau strādājošie. Arī desmit lati var būt daudz
darba devējs un darba ņēmējs
Nav arī izslēgts, ka viņi baidās: darbinieks,
«Evopipes» zemākās kvalifikācijas daršo jēdzienu izprot vienādi?
uzzinājis, ka konkurējošais uzņēmums binieki, piemēram, iepakotāji, pēc nodokļu
maksā vairāk, aizies no viņa, bet vietā atrast nomaksas saņem 400 latus. Jo augstākas
«Mūsu skatījumā konkurētspējīgs atalgo- citu nebūs nemaz tik viegli.
kvalifikācijas darbinieks, jo lielāks atalgojums ir tāds atalgojums, kas tieši tāda veida
jums. Kopumā atalgojums uzņēmumā ir
amatā ir viens no augstākajiem Latvijā. Kas būtiskāks:
otrais augstākais būvmateriālu ražotāju
Piemēram, ja noliktavas vadītājs 20 citās algas lielums vai stabilitāte?
nozarē Latvijā. «Jelgavas kontekstā augfirmās saņemtu x latus, tad pie mums viņa
«WorkingDay Latvia» veica pētījumu, lai stākais atalgojums ir «AKG Thermotechnik
atalgojums būs x + 10 procenti + sociālās noskaidrotu iekārojamākos darba devējus. Lettland» – tur vidējā alga ir par desmit
garantijas, darba apģērbs, siltas dušas un «WorkingDay Latvia» valdes priekšsēdētājs latiem lielāka nekā pie mums, bet tur ir
labi darba apstākļi. Atalgojums būs tāds, Tomass Barilo secina: pirms krīzes vienno- pārsvarā roku darbs un tas ir indīgāks,
lai motivētu darbinieku savu darbu darīt zīmīgi darba ņēmēji vispirms skatījās, kāds tāpēc es uzskatu, ka pie mums atalgojums
labi,» savu pozīciju skaidro plastmasas ir atalgojums, bet krīzes laikā šo kritēriju ir konkurētspējīgāks,» vērtē E.Viļķins,
cauruļu ražotāja SIA «Evopipes» valdes
Latvijas iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, Ls)
priekšsēdētājs Edgars Viļķins. Lai gan
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja daudz un
2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
dažādu nozaru Jelgavas uzņēmumus, to,
Strādājošo
mēneša
vidējā
darba
samaksa,
neto
286 350 342 316 330
kuri bija gatavi iesaistīties diskusijā par
Sabiedriskajā sektorā, neto
338 408 372 334 347
šo tēmu, bija ļoti maz. Un arī tie, kuri
bija gatavi, aprobežojās ar visai skopām
Privātajā sektorā, neto
261 321 323 304 320
frāzēm: vairums norāda, ka, viņuprāt, konViena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība 133 160 168 166 173
kurētspējīgs atalgojums ir apmēram tāds
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
pats kā nozarē vidēji valstī, bet konkrētus
skaitļus nosaukt gan atsakās. Tātad darba nomainīja cits – uzņēmuma stabilitāte. norādot, ka būtiska ir uzņēmuma un darba
meklētājam, ieraugot sludinājumā, ka tiek Tagad, kad ekonomiskā situācija sāk uz- ņēmēja ilgtermiņa sadarbība: darba devējs
piedāvāts «konkurētspējīgs atalgojums», laboties, atkal arvien lielāks akcents tiek liek darbiniekam sajusties novērtētam un
jāatrod, cik šajā nozarē ir vidējā alga valstī, likts tieši uz atalgojumu. «Krīzes rezultātā vajadzīgam, bet darbinieks ir lojāls uzņēmuun tā būs summa, ar ko viņš aptuveni var daļai darba ņēmēju ambīcijas ir gājušas mam un visa mūža garumā pilnveido savas
rēķināties.
mazumā, bet, runājot par atalgojumu, ir prasmes. Tieši tāpēc «Evopipes» regulāri
būtiska atšķirība starp Rīgu un pārējo Lat- tiek veikta algu indeksācija un paceltas
Kods, lai nosargātu
viju. Piemēram, Rīgā ražošanā strādnieks algas. «Pēdējos divus gadus inflācija Latvijā
komercnoslēpumu
nestrādās, ja nesaņems «uz rokas» 300 bija septiņi procenti, bet mēs pagājušogad
Daudzos uzņēmumos darbinieks, pa- – 400 latus, bet domāju, ka citviet Latvijā pacēlām algas par 10 procentiem,» viņš
rakstot darba līgumu, apņemas neizpaust atalgojumu nosaka darba devējs,» viņš atklāj uzņēmuma atalgojuma politiku.
trešajām pusēm informāciju par savu atal- spriež, piebilstot, ka tas ir cieši saistīts ar Tāpat šajā uzņēmumā ir sistēma – jo ilgāk
gojumu – šī informācija ir konfidenciāla. izdzīvošanas minimumu, kas katrā vietā darbinieks te strādā, jo lielāka viņam alga
«Mūsu uzņēmumā atalgojums nav publis- atšķiras. Īpaša kategorija ir cilvēki, kuri – par katru nostrādāto gadu tiek maksātas
kas apspriešanas tēma, bet vienošanās ar strādājuši ārzemēs un nu atgriežas – tur piemaksas.
katru darbinieku individuāli par veicamo algas bija augstākas, bet arī izdzīvošana
darbu un saņemamo atalgojumu. Tas – dārgāka, taču to darba ņēmējs kaut kā «Algu nenosaka vēlme
pasargā no liekām un nevajadzīgām emo- neparēķina un vēlas te saņemt adekvātu maksāt vai nemaksāt»
cijām,» norāda SIA «Jelgavas tipogrāfija» atalgojumu latos.
Vairums ražošanas uzņēmumu uzsver,
valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis. Viņš arī
To, ka darbinieki novērtē uzņēmuma ka algu var pacelt tikai tad, ja tiek kāpimin, ka darba sludinājumos atalgojumu ne- stabilitāti, apliecina arī E.Viļķins. «Varbūt nāts darba ražīgums. «Konkurētspējīgu
norāda, jo atalgojums nav amatam, bet kon- aiz stūra piedāvā par pieciem latiem lielāku atalgojumu nosaka spēja pārdot saražoto
krētam cilvēkam – tas ir atkarīgs no cilvēka algu, bet cilvēks, kurš domā ilgtermiņā, produktu, nevis uzņēmuma vēlme maksāt
pieredzes, kvalifikācijas un darbaspējām. izvērtē, cik stabils ir uzņēmums, vai neka- vai nemaksāt. Es nevaru logu kalkulācijā
Tāpēc esot arī gadījumi, kad vienādā amatā vēsies algu izmaksa, kas vēl tiek piedāvāts.» ielikt algu tūkstoti latu – tad es nevienu
darbinieki saņem atšķirīgu algu.
Viņa vadītajā uzņēmumā vislielākā kadru logu nepārdošu, nevarēšu algu samaksāt
Jāpiebilst, ka personāla atlases kompāni- mainība ir zemāk kvalificētajam darbaspē- un, visticamāk, vispār bankrotēšu,» stāsta
ja «CV-Online Latvia» ir veikusi aptauju par kam, bet tas ne vienmēr ir saistīts ar atal- logu ražotnes «Flora» vadītājs Māris Bušs,
to, vai cilvēkiem ir svarīgi zināt, kāda būs gojumu. Viņaprāt, te noteicošais ir cilvēka uzsverot, ka valdība, runājot par darba

vietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi,
nesaprot to, ka uzņēmēji vienkārši nav
spējīgi maksāt lielās algas. Šajā uzņēmumā aktīvajā sezonā labākie darbinieki «uz
rokas» saņem 400 – 600 latus, bet palīgstrādnieki strādā par minimālo algu, kas
šobrīd Latvijā ir 200 lati. M.Bušs spriež, ka
arvien mazāk ir tādu darba meklētāju, kuri
pēc vidusskolas vai par ķerras stumšanu
grib 500 latus «uz rokas», un, viņaprāt,
tas ir krīzes pozitīvais aspekts – cilvēki sāk
saprast, ka alga ir jānopelna un nauda būs,
ja būs darbs.

«Nauda – tāda, darbs –
tāds, ja nepatīk, vari staigāt»

gan nesauc. «Konkurētspējīgs atalgojums
ir tāds, lai mēs kā uzņēmums ar saviem
darbiniekiem varētu izdarīt kvalitatīvi un
ātri tos darbus, ko esam apņēmušies, un
darbinieki par to saņemtu tik, lai nebūtu
jāiet pie konkurentiem vai jābrauc prom
no valsts,» tā M.Peilāns piebilstot, ka bez
atalgojuma ir arī papildu bonusi, kas nav
mazsvarīgi.

Stiepjams jēdziens

Secinājums ir viens: katram jēdziens
«konkurētspējīgs» atalgojums» nozīmē ko
citu – tas ir atkarīgs no cilvēka dzīves vietas un stila, izglītības, prasmēm un darba
spējām, nozares, kurā viņš vai uzņēmums
darbojas, un profesijas. Piemēram, virkne
valsts pārvaldē strādājošo šobrīd saņem
ap 200 latiem un būtu priecīgi, ja algu pēc
nodokļu nomaksas paceltu līdz 400 latiem.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem,
Latvijā pērn vidējā strādājošā alga «uz
rokas» bija 330 lati, bet iztikas minimums
– 173 lati. Ja parēķinām, cik maksā pārtika,
kādi ir komunālie maksājumi, ja vēl jāmaksā īres maksa vai kredīts par dzīvokli, nepieciešams transports, medikamenti, maz
ticams, ka ir daudz tādu, kas par šādām
summām prot un var izdzīvot. Ja nu vienīgi
pensionāri, kuri jau nereti masu medijos
tiek dēvēti par īsteniem izdzīvotājiem.

Uzņēmumiem, kuru pārstāvētajām nozarēm ir sezonāls raksturs, ir grūti vai pat
neiespējami nodrošināt nepārtraukti darbu,
tāpēc arī atalgojuma sistēma tajos ir citādāka. Ceļu būvniecības kompānijas «Igate»
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns stāsta,
ka uzņēmumā ir sistēma: darbiniekam
tiek izmaksāts tas, ko viņš ar savu darbu
nopelna, un tas, kā šo naudu tērēt, ir katra
paša darīšana. «Katras sezonas noslēgumā
velkam kopā galus, lai izlemtu, ko darīt
ziemā, kad darba praktiski nav. Arī nupat
mums bija šāda saruna. Sausais atlikums
ir tāds: vasarā darbinieki ir saņēmuši par
daudz, krietni virs vidējās algas valstī, tāpēc
tagad četrus mēnešus viņus vairs neatbalstīsim,» viņš stāsta.
Vai būs,
Uz jautājumu, vai strādājošos apmierina kas strādā par 330 latiem?
šī sistēma, M.Peilāns atbild, ka, viņaprāt,
Daudzi, nespēdami izdzīvot Latvijā, dotie, kurus tas neapmierina, maina darbu vai das darba meklējumos uz ārvalstīm. Laikā
pamet valsti, bet, ja cilvēki joprojām pie viņa no 2000. līdz 2011. gada sākumam Latvijas
strādā, tātad ir mierā ar noteikumiem. Tie- iedzīvotāju skaits samazinājās par aptuveni
sa, cilvēki ir dažādi un ne katrs prot naudu 300 000, pagājušajā gadā vien aizplūda 23
pietaupīt un sarēķināt, lai viņam pietiktu tūkstoši, liecina Latvijas Universitātes proarī tukšajā laikā, tāpēc ir arī tādi, kas zie- fesora Mihaila Hazana pētījums par Latvimā dodas
jas demopeļņā uz
grāfisko
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Zemgalē
ārvalstīm,
situāciju,
pa mēnešiem (bruto, Ls)
un ne vienkas pubI
II
III IV
V
VI
VII VIII IX X
XI XII
mēr visi
liskots šī
aizbraucēji 2011. 366 359 380 378 389 388 386 397 387 381 392 405 gada maratgriežas. 2012. 382 375 393 384 406 405 tā. «Ilgākā
Avots: Centrālā statistikas pārvalde perspektīBet pagaidām uzņēvā – piecu
mumam nav problēmu atrast darbaspēku. gadu laikā – Latvijā plāno atgriezties tikai
«Pie mums ir tā – pasakām darbiniekam, ka aptuveni 20 procenti emigrantu,» tajā
nauda būs tik, jādara – tas: vai nu viņš dara, teikts, un arī valdība beidzot apvērusi, ka
vai var staigāt,» diezgan strikts ir «Igates» jādomā, kā aizbraukušos atgriezt atpakaļ.
vadītājs. Pamatā tiek maksāts par kvad- Jau kādu laiku tiek runāts par reemigrācirātmetru, bet, ja darbs ir sarežģītāks, tiek jas plānu, kurā galvenais akcents tiek likts
piemēroti koeficienti, papildus tiek apmak- uz jaunām darba vietām, bet atklāts paliek
sāts arī virsstundu darbs. M.Peilāns spriež, jautājums: vai būs to, kuri šajās darba vietās
ka viņa vadītajā uzņēmumā atalgojums ir strādās par «konkurētspējīgo atalgojumu»,
konkurētspējīgs, bet konkrētus skaitļus ja tas būs vidējās algas apmērā – 330 lati?!

Ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Medaļas teikvondo
čempionātā

Divi Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra (JCSVC)
sportisti Latvijas
čempionātā teikvondo izcīnījuši
medaļas. Treneris
Vitālijs Lepins-Žagars stāsta, ka 2. vietu
izcīnīja Artjoms Pisčiks (kadeti līdz 61
kg), bet 3. vieta – Polinai Krasikovai
(bērnu vecuma grupā līdz 26 kg). Čempionātā startēja pieci JCSVC sportisti.
«Vēlos uzteikt arī Kristapu Kārkliņu, Iļju
Dolgihu un Aivi Ostrovsku, kuri šoreiz
netika līdz medaļām, taču parādīja
labu raksturu,» tā treneris. Čempionātā piedalījās 140 dalībnieki.

BK «Jelgava»
iekļūst BBL 2. kārtā

Basketbola klubs «Jelgava» iekļuvis Baltijas
Basketbola līgas (BBL) turnīra 2. kārtā. To
jelgavnieki nodrošināja, viesos ar 94:85
uzvarot «Liepāja/Triobet» – rezultatīvākais ar
25 punktiem bija Kristaps Kanbergs. «Prieks,
ka izdevās kvalificēties BBL turnīra otrajai
kārtai. Šodien mēs vienkārši noskrējām pretinieku, kurš beigās pagura un nespēja realizēt savus metienus. Ļoti spilgti atspoguļojās
mūsu vasarā izdarītais darbs pie fiziskās
sagatavotības. Domāju, ka liepājnieki
šobrīd ir psiholoģiskā
bedrē,» tā BK «Jelgava» komandas galvenais treneris Kaspars
Vilcāns.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
JVĢ uzvar basketbolā

Jelgavas skolēnu
basketbola sacensībās 1993.
– 1996. gadā
dzimušajiem
gan zēnu, gan
meiteņu grupā
uzvarējusi Jelgavas Valsts ģimnāzija. Puišu komandā
spēlēja Kaspars Neimanis, Emīls Kiziks,
Uvis Strogonovs, Česlavs Mateikovičs,
Armands Gražulis, Gatis Gamorja, Edgars Kokins. 2. vieta – 4. vidusskolai, 3. –
Spīdolas ģimnāzijai. Meiteņu komandā
spēlēja Karīna Rubule, Laura Freiberga,
Elīna Iņķe, Krista Gamorja, Elīza Avotiņa,
Diāna Timermane. 2. vieta – Spīdolas
ģimnāzijai, 3. – 4. vidusskolai.

Labākais aizsargs –
Anna Kubliņa

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) U-14 komanda starptautiskā turnīrā 1999. gadā
dzimušiem jauniešiem «Daugavpils cup 2012» sešu komandu konkurencē izcīnīja 5. vietu. Jelgavas komandas
spēļu rezultāti: JLSS – CKA (Krievija, Sanktpēterburga) 0:8, JLSS – «Daugavpils 99» 5:7,
JLSS – «Viru Sputnik» (Igaunija) 2:3, JLSS
– «Himik» (Baltkrievija) 1:7, JLSS – «Vitjebsk
99» (Baltkrievija) 6:3. JLSS U-14 komanda
pēc spēļu rezultātiem ieguva 5. vietu, par
turnīra labāko aizsargu tika atzīta Anna Kubliņa. «Gribu uzteikt spēlētājus, kuri hokejā
ir tikai vienu divus gadus, jo viņi parādīja
labu attieksmi un pārsteidza mani ar savu
progresu,» tā treneris Miks Golubovičs.

16 gados triumfē Latvijas
un Baltijas triāla čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies Baltijas triāla
sezona – par Baltijas un Latvijas čempionu kļuvis Jelgavas
Agarska triāla kluba braucējs
Andris Grīnfelds. «Latvijas
čempiona titulu ieguvu, diezgan veiksmīgi uzvarot pirmajās trīs sacensībās no piecām,
kas ļāva pēdējās divas sacensības braukt piesardzīgāk un
bez uztraukuma. Taču grūtāk
gāja Baltijas čempionātā, jo
tur viss izšķīrās tikai pēdējās
sacensībās,» padarīto vērtē
sportists.
Andris ir Latvijas čempions un trīskārtējs Baltijas čempions. Kluba vadītājs un treneris Egils Agarskis spriež
– tas ir likumsakarīgi, ka Andris šogad
izcīnīja abus čempiona titulus. «Tas bija
kluba plānos kā rezultāts, uz ko gājām.
Īstenībā Andris bija gatavs uzvarai jau
pagājušajā gadā, bet tad pēc trīs gadu
pārtraukuma atsāka braukt viņa komandas biedrs Renārs Agarskis, kurš
arī uzvarēja. Savukārt šogad lielāko
konkurenci veidoja Andra bijušais komandas biedrs Kaspars Vērnieks, kurš
bija ļoti nopietni gatavojies, – uzvarēt
nebija viegli,» tā treneris.

Ar triālu Andris nodarbojas kopš četru gadu vecuma brāļa Artūra iespaidā,
kurš arī ir šajā sporta veidā. «Galvenais,
kas man patīk šajā sporta veidā, ir
adrenalīns, ekstrēmās sajūtas un tas,
ka triāls ir tehniskais sporta veids,»
stāsta A.Grīnfelds. Šobrīd viņam ir 16
gadi un pēc pamatskolas absolvēšanas
Jelgavas Valsts ģimnāzijā tagad viņš
mācās Rīgas Tirdzniecības tehnikumā
– loģistiku. Līdz ar uzvaru Latvijas un
Baltijas čempionātā mainījušies arī
sportista nākotnes mērķi. «Līdz šai sezonai mans mērķis bija kļūt par Latvijas
un Baltijas čempionu, ko arī veiksmīgi
esmu sasniedzis. Nu nopietni domāju
par saviem tālākajiem mērķiem, un
galvenais jau ir mēģināt pierādīt sevi
– cik vien iespējas to atļaus, startēšu
sacensībās ārpus Latvijas – Polijā, Somijā un citās valstīs, kurās ir vairāk un
spēcīgāki braucēji, un, protams, Eiropas
čempionātos,» viņš stāsta.
Lai gan sezona beigusies, Andris
joprojām trenējas. «Ziemā gan pārsvarā
trenējos fizisko sagatavotību, eju uz
trenažieru zāli, bet, kamēr nav bieza
sniega un sasalušas zemes, turpinu
trenēties arī ar moci. Vēl, ja ir iespēja,
trenējos arī ar triāla velosipēdu, lai uzlabotu savu līdzsvara izjūtu un iemācītos
dažādus tehniskus elementus. Šiem
treniņiem nav nepieciešamas speciālas

Sporta pasākumi
 6. decembrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Barons Kvartāls» (ZOC).
 7. decembrī pulksten 16 un 8.
decembrī pulksten 12 – 23. Latvijas
novadu kausa izcīņa peldēšanā (LLU
peldbaseinā).
 8. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 12. kārta (6. vidusskolā).
 8. decembrī pulksten 11 – volejbola
veterānu turnīrs «Saulgrieži» (Sporta
hallē).
 8. decembrī pulksten 17.30 – Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā:
fināls (Sporta hallē).
 9. decembrī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Jēkabpils» (ZOC).
 12. decembrī pulksten 16 – Ziemas
svētku sacensības peldēšanā, A.Miskarova
kauss (LLU peldbaseinā).
 13. decembrī pulksten 16 – Jaungada sprints peldēšanā, J.Mistera un
A.Ozoliņas kauss (LLU peldbaseinā).

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

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Andris Grīnfelds
ar motosportu
nodarbojas no
četru gadu vecuma. Šogad, 16
gadu vecumā, viņš
kļuva par Latvijas
un Baltijas čempionu. Tiesa, Baltijā
šis viņam ir trešais
čempiona tituls,
bet, kā norāda viņa
treneris Egils Agarskis, pēdējos gados
ne vienmēr Latvijas
labākajiem motosportistiem bija
arī mērķis uzvarēt
Baltijā, tāpēc šogad tieši cīņa par
Latvijas čempiona
titulu bija sīvāka.
Foto: no Agarska
triāla kluba arhīva
telpas – varu to darīt pat savā istabā,»
stāsta A.Grīnfelds. Pavasarī atsāksies
treniņi ar moci, ko sportists galvenokārt aizvada piemājas trasē. Tiesa gan,
satiksmē pagaidām Andris ar motociklu
vēl nepiedalās, bet bieži vien sava prieka

Uzvara – dāvana trenerim
dzimšanas dienā

 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Jelgavas Sporta hallē trīs
Latvijas sieviešu volejbola
komandas aizvadīja Baltijas līgas sabraukumu,
kurā tikās ar Baltkrievijas
komandām. Tā bija sīva cīņa
par pozīcijām turnīra tabulā, un šobrīd «Jelgava/LU»
volejbolistes līgas kopvērtējuma tabulā ierindojas 4.
vietā – uzreiz aiz Baltkrievijas komandām.
«Jelgava/LU» volejbolistēm izdevās
izcīnīt vienu uzvaru – ar 3:1 pret
VC «Kommunalnik Mogilev» (19:25;
25:20; 27:25; 25:21). Pēc uzvaras
svētdien «Jelgava/LU» galvenais
treneris Jānis Leitis atzina, ka tā
ir lieliska dāvana viņam dzimšanas
dienā. «Baltkrievijas komandas var
saukt par profesionālām, jo, pretēji
mūsu komandām, viņas tikai trenējas un piedalās turnīros, tāpēc arī
likumsakarīgi, ka mums pret viņām
ir grūti cīnīties. Bet, kā pierādīja
gan vakardienas Babītes spēle, gan
šodien mūsējā – tas nav neiespējami!
Šodien komanda parādīja spēli, kādu

Sieviete (52) meklē aukles darbu. Ir audzinātājas un medmāsas izglītība. Darba stāžs
– astoņi gadi. Tālrunis 28236557.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
2-ist. dzīvokli, Čakstes bulv. T.26912065.
Pasterizētu ābolu sulu 3l burkās. T.26556746

Piedāvā darbu
SIA «Zemgales kurjerpasts» piedāvā darbu
pastniekam Depo rajonā. Steidzami.
Tālrunis 27116666.
SIA «ACD» piedāvā reklāmas pastnieka
darbu. Papildu darbs nepilnai darba dienai
– reklāmas piegāde pastkastītēs Jelgavā.
Apmaksa pēc piegādātā apjoma. Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121
darba dienās no plkst.9.30 līdz 17.30.
SIA «Alvima» piedāvā darbu kravas auto

pēc pabraukā pa mežiem. Jāuzsver, ka, atslēdzniekam. Tālrunis 29644804.
lai startētu triāla sacensībās, motocikla
Vēlas īrēt
vadīšanas tiesības nav nepieciešamas.
Jāpiebilst, ka Andra brālis Artūrs Z/s vēlas īrēt vai pirkt lauksaimniecības
gan Baltijas, gan Latvijas čempionātā zemi. Tel.nr.29148413
izcīnīja bronzas godalgu.
Izīrē

Debitējot Pasaules kausā
boulingā, izcīna 36. vietu
labi spēlēja, kaut gan inventārs viņai nav
no jaunākajiem,» tā A.Zizlāns. Ne tik labi
Jelgavas boulinga kluba «Ašoreiz gāja A.Ļevikinam, kurš bija viens
Z boulings» spēlētāji Artūrs
no favorītiem un startēja lielajā finālā
Ļevikins un Baiba Baltmane
kopā ar 23 spēcīgākajiem boulinga meispārstāvēja Latviju Pasaules
tariem. «Viņš bija ļoti uzvilkts un nespēja
kausā, kas notika Polijas pilsakārtot savu mentālo spēli, bet boulings
sētā Vroclavā. Debitējot sapar 50 procentiem ir mentāla spēle,» vērcensībās, kas uzskatāmas par
tē treneris, norādot, ka Artūrs ierindojās
gada prestižākajām boulinga
22. vietā no 24 dalībniekiem.
sacensībām pasaulē, Baiba
Tagad jaunieši pēc nelielas atpūtas
ieguva 36. vietu, un viņas
turpinās trenēties un gatavoties Latvijas
treneris Aivars Zizlāns šo sniekomandu un individuālā reitinga sacengumu vērtē kā ļoti labu.
sībām, kā arī startiem starptautiskajā
līmenī. Artūram nākamgad vēl pēdējais
Treneris stāsta, ka sieviešu grupā bija pasaules junioru čempionāts (spēlētājiem
63 dalībnieces un B.Baltmanei izdevās līdz 21 gada vecumam), bet Baiba plāno
izcīnīt 36. vietu. «Viņa turējās labi un ļoti piedalīties Eiropas čempionātā sievietēm.
Šogad Latvijas godu
pasaules kausā boulingā aizstāvēja Jelgavas
boulinga kluba «A-Z
boulings» pārstāvji
Artūrs Ļevikins (otrais
no kreisās) un Baiba
Baltmane. Artūrs,
kurš tika uzskatīts
par vienu no favorītiem, neparādīja savu
labāko sniegumu, bet
Baiba debijas turnīrā
Foto: no B.Baltmanes personīgā arhīva
turējās braši.
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es jau sen gribēju redzēt. Bija gan
emocijas laukumā, kas pietrūka citās
spēlēs, gan nenobijāmies izšķirošos
momentos servēt agresīvāk, gan
skatītāju atbalsts tribīnēs. Šodien
visi apstākļi bija mums labvēlīgi, kas
spēcīgi ietekmēja pretinieču spēli,
tādējādi izdevās izcīnīt pirmo uzvaru pār Baltkrievijas komandām,» tā
treneris.
Jāpiebilst, ka SK «Babīte» tikai piecos setos ar 2:3 piekāpās pretiniecēm
no «Minchanka» komandas.
Baltkrievijas komandai VC «Atlant» jelgavnieces zaudēja ar 0:3
(22:25;20:25;15:25), tāds pats rezultāts
pret «Minchanka» (21:25;17:25;11:25).
Līdz ar to turnīra kopvērtējumā «Jelgava/LU» ieņem 4. vietu – tūlīt aiz
visām trim Baltkrievijas komandām.
1. vietā ar 27 punktiem atrodas VC
«Atlant», 2. vietā ar 26 punktiem
– «Minchanka», 3. vietā ar 24 punktiem – VC «Kommunalnik Mogilev»,
bet 4. vietā ar 20 punktiem – «Jelgava/LU». Jelgavniecēm ar 19 punktiem
seko SK «Babīte».
Šajā nedēļas nogalē Babītes sporta
kompleksā savstarpējās spēles aizvadīs Latvijas komandas. Savukārt
11. – 13. janvārī meitenes dosies uz
Baltkrieviju.

Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Kolekcijai dārgi pērku H.Siliņa, Ģ.Eliasa,
E.Vintera, V.Kalvāna, U.Skulmes, Ed.
Kalniņa, L.Svempa, K.Miesnieka, A.Zviedra,
L.Kokles, A.Beļcovas, L.Liberta, V.Purvīša,
J.Rozentāla, R.Piņņa, J.Tīdemaņa,
I.Zeberiņa, J.Brektes,
V.Kalnrozes, Ā.Skrides, H.Veldres, J.Pauļuka, V.Irbes, J.Oša un citu latviešu mākslinieku darbus. Interesē arī apgleznotas vāzes
un sienas šķīvji. Tālr.27166669

Dažādi
Zāģēju malku. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma maina un noplombē ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
Šūšanas darbnīca «Adelīna un K» Pasta ielā
47-317. Darba laiks P. – Pk. 9 – 18; S. 10
– 16. T.26090642, 26289582.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi un konsultācijas,
nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts
tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja
telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS SIŅICA (dz. 1941. g.)
ANDREJS ČUDA (dz. 1941. g.)
ARMANDS RADŽELIS (dz. 1971. g.).
Izvadīšana 07.12. plkst.11 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

10. decembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 56.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1530.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 19.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Karību salas». Daudzs. melodr.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Amazones neskartā daba». Dok. f. 1.sērija.
13.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.30 «Ielas garumā». Brīvības iela.*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1530.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 55.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «De facto».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 459.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 34.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Ņižņij Novgorod – VEF Rīga.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 34.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 459.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.*
20.00  «Pārgājienā pa Ķīnas mūri». Dokumentāla filma.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «No 57.paralēles!» 11.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 Red Bull starptautiskās break-dance sacensības
BC One Final Riodežaneiro.*

LNT
5.05 «Trīs māsas». 13.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 50.raidījums.*
10.05 «Tu vai neviena». Vācijas romantiska komēdija. 2001.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 192.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 101. un 102.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 51.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 11.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Īstvika». ASV seriāls. 11.sērija.
23.10 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 3. un 4.sērija.
1.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 4.sērija.
2.00 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Dzīvnieku instinkti».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 101. un 102.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 192.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 48.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 60.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 48.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 43.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 81. un 82.sērija.
9.00 «Kobra 7». 108.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.50 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Mahinatori». 3.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 83. un 84.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 41.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 581. un 582.sērija.

16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 61.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 582.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 7.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 179.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.55 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 145. un 146.sērija.
2.35 «Kobra 7». Seriāls. 108.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 41.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

11. decembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 57.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1531.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 20.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 55.sērija.
11.15 «Četru bērnu tēvs. Japāņu gaumē». Ģimenes f. 2010.g.
12.45 «Trīs Zemgales rozes. Bauska, Rundāle, Mežotne». Dok. f.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzs. f. 8.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Teritorija 20+».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 96.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1531.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 56.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 81.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.00 Nakts ziņas.
23.11 Laika ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «Kopā» (ar subt.).*
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 460.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 35.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
¼ finālspēle. Čehija – Portugāle.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 35.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 460.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēriju f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 13.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 51.raidījums.*
10.05 «Laiks sapņot». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 193.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 103. un 104.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 52.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Diena pie ezera». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 16.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 5.sērija.
1.10 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 3. un 4.sērija.
2.45 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 103. un 104.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 193.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 49.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 61.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 49.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 44.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 83. un 84.sērija.

tv programma
9.00 «Kobra 8». 1.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 7.sērija.
11.20 «Mahinatori». 4.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 85. un 86.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 42.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 582. un 583.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 62.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 583.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Parastie aizdomās turamie». Krimināldrāma. 1995.g.
1.05 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 147. un 148.sērija.
2.45 «Kobra 8». Seriāls. 1.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 42.sērija.
4.20 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

12. decembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 58.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1532.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 81.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 56.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Teritorija 20+».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Seriāls. 3. un 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1532.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 57.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 82.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 461.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 36.(noslēguma) sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
¼ finālspēle. Vācija – Grieķija.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 36.(noslēguma) sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 461.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 9.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 10.sēr.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 58.sērija.
23.45 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.15 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 9.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 52.raidījums.*
10.05 «Diena pie ezera». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 4». 16.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 194.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 105. un 106.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 53.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 3.sērija.
22.15 «Acs». ASV šausmu trilleris. 2008.g.
0.15 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 6.sērija.
1.15 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 15.sērija.
1.35 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.10 «Mentālists 3». Seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 105. un 106.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 194.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 50.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 62.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 50.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 45.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 85. un 86.sērija.
9.00 «Kobra 8». 2.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Doktors Hauss 8». 2.sērija.
11.20 «Mahinatori». 5.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 87. un 88.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 51.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 43.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 583. un 584.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 63.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 584.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 11.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 15.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
2.35 «Kobra 8». Seriāls. 2.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 43.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

13. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 59.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1533.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 82.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 57.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 28.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 55. un 56.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1533.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 58.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 83.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». «Smadzeņu darbības higiēna».
Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 462.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. Le Mans Sarthe
Basket – VEF Rīga.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 462.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 10.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
20.30  «Kāpēc nabadzība? Laipni lūgts pasaulē». 2.sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.
23.50 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 10.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 53.raidījums.*
10.05 «Atkalredzēšanās Ēriksbergā». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Mentālists 3». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls.
2009.g. 1. un 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 195.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 107. un 108.sērija.

17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 54.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raidījums. 7.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 26.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 8.sērija.
0.15 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 7.sērija.
1.15 «Mīlas atspulgā». ASV trilleris. 2006.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Ser. 107. un 108.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Ser. 195.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 51.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 63.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 51.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 46.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 87. un 88.sērija.
9.00 «Kobra 8». 3.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 11.sērija.
11.20 «Mahinatori». 6.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 89. un 90.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 52.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 44.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 584. un 585.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 64.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 585.sērija.
21.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
22.00 «12 raundi». Krimināltrilleris. 2009.g.
0.10 «Ielu likumi». ASV seriāls. 11. – 13.sērija.
2.45 «Kobra 8». Seriāls. 3.sērija.
3.30 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 44.sērija.
4.20 «Bez tabu».

14. decembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Anim. ser. 15.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». 13.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 83.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 58.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». 29. un 30.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 22.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 29.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 57. un 58.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 13.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Zenta Mauriņa – latviete Eiropā». LTV videofilma.
19.30 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
20.30 «Panorāma».
21.15 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
23.30 Nakts ziņas.
23.45  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 5.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 463.sērija.
10.45 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens. Tiešraide no Laplaņas Francijā.
11.45 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.15 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
¼ finālspēle. Spānija – Francija.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 2.sērija.
16.30 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 463.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. filmu seriāls. 11.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 10.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 7.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». 2009.g. 5.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 12.sērija.
0.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 2.sērija.
1.25 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 11.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 54.raidījums.*
10.05 «Mia un viņas māsas». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». 26.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris
13.00 «Gadās arī trakāk». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 196.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 109. un 110.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 55.raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs». 7.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Neiedomājamā cietsirdība». Rom. kom. 2003.g.
23.10 «Samaitātie tīņi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
1.10 «Atpūtas pietura». ASV šausmu filma. 2006.g.
2.40 «Atnācēji». Seriāls. 8.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 109. un 110.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 196.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 52.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 64.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 52.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 47.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 89. un 90.sērija.
9.00 «Kobra 8». 4.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Slepkavība». 2.sērija.
11.20 «Mahinatori». 7.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 91. un 92.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 45. un 46.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 65.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Viens pats mājās 3». Ģimenes komēdija. 1997.g.
23.00 «Es mīlu tevi, vecīt!» Romantiska komēdija. 2009.g.
1.05 «Aizbildnība». ASV drāma. 2007.g.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 45. un 46.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

15. decembris, sestdiena
LTV1
8.05  «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.30  «Luijs». Anim. ser. 30.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 59. un 60.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Četru bērnu tēvs. Atpakaļ dabā». Ģimenes f. 2011.g.
13.30 Labdarības akcija «Nepaej garām!»*
17.00 «Nākotnes parks».*
17.15 «Laiks vīriem?»
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 «Teātris.zip». H.Ibsens. «Nora». Latvijas Nacionālā
teātra izrāde.
0.20 Nakts ziņas.
0.30 Autortiesību bezgalības balva 2012.
Pasniegšanas ceremonija.*

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.*
13.00 «SeMS».*
13.30 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
14.00  «Lanževēna burvju triki 3». 10.sērija.
14.30 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem. Tiešraide no Laplaņas Francijā.
15.30 «Motociklisti».
16.00 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
17.10 «Ilgi gaidītā mīlestība» (ar subt.). Melodr. 2007.g.
19.00 «No 57.paralēles!» 11.sērija.*
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00  «Kāpēc nabadzība? Laipni lūgts pasaulē». 2.sēr.
21.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.(noslēguma) sērija.
21.30 Starptautiskais sporta deju festivāls
Baltic Grand Prix 2012.
23.45  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva».
Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 6.sērija.
0.35 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 45. un 46.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 14.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».

18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 14.sērija. Turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Harijs Poters un uguns biķeris». Fant. piedz. f. 2005.g.
0.05 «Neiedomājamā cietsirdība». Rom. kom. 2003.g.
2.00 «Samaitātie tīņi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 45.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 53.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 65.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 3. un 4.sērija.
7.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.45 «Naskais Andželo». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 21.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 10.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 61. – 63.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.25 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Viens pats mājās 3». Ģimenes komēdija. 1997.g.
16.50 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV3 ziņas piedāvā… «ES un mēs. Nākotne».
20.00 «Šreks: ilgi un laimīgi».
Animācijas filma. 2010.g.
22.15 «Gluži kā debesīs». Romantiska komēdija. 2005.g.
0.10 «Bailes un naids Lasvegasā». Komēdija. 1998.g.
2.15 «Sveiciens no piekrastes». Rom. komēdija. 2007.g.
4.10 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 65.sērija.
4.50 «Nakts joki».

16. decembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 31.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 61. un 62.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 97.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
12.00 Trešās Adventes dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Amazones neskartā daba». Dok. f. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». “Kurš dusēs silītē...”
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Malaizija» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Saldie meli» (ar subt.). Francijas romantiska
komēdija. 2010.g.
23.35 Nakts ziņas.
23.45  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). Detektīvseriāls. 5.sērija.

LTV7
7.45 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.05 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.25 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.45 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.05 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.25 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.45 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.05 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.25 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem. Tiešraide no Laplaņas Francijā.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
12.55 «Piedzīvojums dabā».*
13.25 «Autosporta programma nr.1».*
13.55 «Zebra» (ar subt.).*
14.15 «Ilgi gaidītā mīlestība» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
16.00 «SeMS. Laboratorija».
16.30  «Laponija. Pusnakts saules zeme». Dok. f.
17.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 7.sērija.
18.30 «Ceļojums bez robežām. Somija. Levi».
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Piedzīvojumi mākoņos». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
21.20 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
22.10  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 14.sērija.
23.15  «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 11.05 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
10.05 «Precamies?!»*
13.05 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 3.sērija.
14.05 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Austrālijas seriāls. 9.sērija.
15.15 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
16.15 «Trīs māsas». ASV seriāls. 14.sērija.
17.25 «Trauma». Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». Seriāla turpinājums. 14.sērija.
18.35 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 2.sērija.
19.45 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības diena.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Eņģeļi pār Latviju». Labestības dienas koncerts.
24.00 «Kristus dzimšana». ASV drāma. 2006.g.
1.50 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 3.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.35 «Atpūtas pietura». ASV šusmu filma. 2006.g.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 54.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 66.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 5. un 6.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.
ser. 22.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 64. un 65.sērija.*
13.05 «Tikai ar ielūgumiem».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «Šreks: ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma. 2010.g.
16.00 «Dullais Boufingers». ASV komēdija. 1999.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 10.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T.» ASV spraiga
sižeta filma. 2003.g.
22.15 «Reiz Meksikā». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.20 «Priekšnojautā sapnī». ASV drāma. 1999.g.
2.10 «Stāsts par piedošanu». ASV drāma. 2007.g.
3.45 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 66.sērija.
4.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 6.sērija.

No 10. līdz 13. decembrim Jelgavā
«Valodu vēstniecība» vakara grupās organizē
intensīvās choco mācības!
Pieteikties choco mācībām varat līdz
10. decembrim. Papildu informācija – pa tālruni
25608988; 29771152.
*Choco mācības ir angļu valodas apmācība pilnīgi
bez maksas, taču – skolotājiem ļoti garšo šokolāde!
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«Vārds uzņēmējiem»
Viens no vadošajiem mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā
SIA «R GRUPA», kura attīstības stūrakmens ir efektīvas
meža apsaimniekošanas nodrošināšana, aicina savai
komandai pievienoties

MEŽIZSTRĀDES MEISTARU(-I)
KURZEMĒ UN ZEMGALĒ.
Darba pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt darbību mežizstrādes
jomā;
• nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;
• sekot līdzi ražošanas normu izpildei;
• uzraudzīt un sekot līdzi darba drošībai mežizstrādē;
• uzraudzīt darbinieku pienākumu izpildi.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība mežsaimniecībā;
• atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāk kā 3 gadi;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu vienā no vadošajiem
mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā;
• konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu un sociālās
garantijas;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību.
Ja esat gatavs(-a) jaunam profesionālam izaicinājumam, tad piesakiet savu kandidatūru, nosūtot CV
un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi: vakance@
rgrupa.lv ar norādi «Mežizstrādes meistars» līdz š.g,
16. decembrim.

Stikla taras pieņemšanas
punkta adreses maiņa
Stikla taras pieņemšanas punkts Raiņa ielā 1
tiek pārcelts uz Raiņa ielu 35. Darba laiks: katru
dienu no pulksten 8 līdz 19.
A/s «KOMFORTS» aicina darbā
FRĒZĒTĀJUS
(vēlams ar darba pieredzi).
Darba vieta – Tukums.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
olegs.putnans@komforts.lv.
Informācija pa tālruni 28389429.
Ziemassvētku pasākums bērniem
«Ziemassvētku brīnums»
Lai sagaidītu Ziemassvētkus ar prieku, aicinām bērnus
vecumā no 5 līdz 8 gadiem uz pasākumu «Ziemassvētku
brīnums», kas notiks 16. decembrī Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās (Sarmas ielā 4).
Pasākums notiks krievu valodā. Kopumā plānoti divi
pasākumi: pirmais – plkst.11.30, otrais – plkst.14. Visus
interesentus lūdzam pieteikties uz sev vēlamo laiku, jo
vietu skaits ir ierobežots.
Pieteikšanās – līdz 11. decembrim elektroniski
pa e-pastu: evika.kaufelde@dome.jelgava.
lv (norādot bērnu un pieaugušo skaitu un
piemēroto laiku) vai pa tālruni 63005467,
63005468.
Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Sabiedrības
integrācijas pārvalde.

«Sanistal» ir profesionālās tirdzniecības uzņēmums ar
19 gadu pieredzi Baltijas tirgū. Latvijā atrodas Baltijas
centrālais birojs, loģistikas centrs un darbojas vairākas
filiāles: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī un
Valmierā. «Sanistal» piedāvā profesionālus un tirgus
situācijai atbilstošus risinājumus, paaugstinot klientu
konkurētspēju tirgū.
«Sanistal» aicina darbā
pārdevēju–konsultantu(-i) Apkures un
ūdensapgādes nodaļā darbam Jelgavas filiālē.
Pienākumi:
• apkures un santehnikas produktu tirdzniecība un
pārdošanas procesa nodrošināšana;
• sadarbība ar esošajiem klientiem un jaunu klientu
piesaistīšana;
• tehniskās konsultācijas klientiem;
• sadarbība ar esošajiem piegādātajiem.
Prasības:
• vidējā vai augtākā izglītība. Tehniskā izglītība tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• pieredze apkures un/vai ūdensapgādes produktu
tirdzniecības jomā;
• prasme ātri un efektīvi orientēties tehniskajos jautājumos;
• labas datorprasmes («MS Office»);
• latviešu un krievu valodas prasme. Angļu vai vācu
valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• komunikāciju prasmes;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• spēja strādāt komandā.
Piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• apmācības un izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz e-pasta adresi:
cv@sanistal.lv līdz 29.12.2012.
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Kultūras pasākumi
 6. decembrī pulksten 14 – Jauniešu forums 2012. Tēma – «Jauniešu iniciatīvu
talka» (Jelgavas Amatu vidusskolas aktu zālē).
 7. decembrī pulksten 17 – leļļu teātra izrāde «Kā sunītis Tappis iemācījās riet»
(latviešu val.). Biļešu cena – Ls 2 bērniem; Ls 1 vecākiem. Biļetes jāpasūta iepriekš pa
tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 7. decembrī pulksten 19 – ziemas saulgriežu gaidīšanas koncerts «Starp zemi un
debesīm». Biļešu cena – Ls 3; skolēniem – Ls 1,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri». Puzuru
darināšana. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. decembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Džeroms Kiltijs «Mīļais
melis». Izrāde veltīta Dzintras Zilbertas dzīves un darba jubilejai. Stellas Kempbelas un
Bernarda Šova mīlestības vēstules pusgadsimta garumā. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 8. decembrī pulksten 16 – adventes koncerts «Canticum cantorum». Muzicē: Ilze
Reine (ērģeles), vokālā grupa «Putni» (mākslinieciskā vadītāja Antra Dreģe), «Schola
Cantorum Rīga» (mākslinieciskais vadītājs Guntars Prānis). Ieeja – par ziedojumiem
(Svētās Annas baznīcā).
 9. decembrī pulksten 14 – koncertizrāde bērniem un ģimenei: I.Ulmanis, A.Sējāns,
R.Rasa, B.Vanaga, A.Voitišķis, A.Grinbergs «Ziemassvētki brīnumskapī». Biļešu cena
– Ls 5 (kultūras namā).
 12. decembrī pulksten 18.30 – muzikāls Ziemassvētku uzvedums «Adventa kalendāra stāsts». Uzvedumā piedalās 11.m klases skolēni, kori «Skali» un «Skaliņi» un
tautisko deju kolektīvs «Diždancis» (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 12. decembrī pulksten 19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā stand-up žanra
komēdiju U.Segliņš «Līgavainis». Režisors J.Rijnieks. Galvenajā lomā – Lauris Dzelzītis.
Lugā galvenais varonis izdzīvo tipisku vīrieša attieksmi pret mīlestību. Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 13. decembrī pulksten 19 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Svētki ledus
pilī!». Programmā populāras R.Paula dziesmas un Ziemassvētku melodijas. Dzied Beāte
Zviedre (soprāns), Elīna Šmukste (alts), Mikus Abaroniņš (tenors), Jānis Ķirsis (baritons)
un Edgars Janovs (bass). Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 14 – ekspozīcijas «Jelgava – Zemgales pērle» atklāšana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 14. decembrī pulksten 19 – koncerts «Tev tuvumā». Piedalās: I.Kerēvica, A.Skrastiņš,
«Putnu balle». Biļešu cena – Ls 4. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Svētās
Annas baznīcā).
 15. decembrī no pulksten 11 līdz 15 – «Dāsnums mūžam neizsmeļams». Nevalstisko organizāciju rokdarbu Ziemassvētku izstāde un tirdziņš (t/c «Pilsētas pasāža»).
 15. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rotājumi Ziemassvētku eglītei
pašu rokām!». Pašdarināti rotājumi no dažādiem sadzīves materiāliem (olu kastes,
filcs, pogas, čiekuri) Ziemassvētku eglītei. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma
bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
horeogrāfisks uzvedums «Ziemas pasaka» pēc M.Stārastes stāsta motīviem. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja – Alda Skrastiņa. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Sīkāka informācija
– LLU mājas lapā www.llu.lv (Jelgavas pilī).
 16. decembrī pulksten 14 – muzikāls projekts: koncerts – brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris. Piedalās: Jānis un Atis Auzāni, Oranžā kora dziedātāji, kā arī
pavadošo mūziķu grupa. Programmā: tautā iemīļotas melodijas A.Auzāna aranžējumā
latviešu, latgaliešu, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodā. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4;
3 (kultūras namā).
 16. decembrī pulksten 14 – koncerts «Eņģeļi pār Latviju». «Swedbank» labdarības
akcija. Piedalās: grupa «Tirkizband», meiteņu ansamblis «Noslēpums» un citi Jelgavas
mūziķi. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 16. decembrī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 18. decembrī pulksten 17 – dziedošo ģitāristu pulciņš «Jundas ģitāras» aicina uz
koncertu «Vēstules Ziemassvētkos». Mākslinieciskās vadītājas: I.Andersone, M.Sirvide.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 19. decembrī pulksten 18 – muzikāls vēstījums «Mans Ziemassvētku stāsts».
Koncerta programmā skanēs latviešu komponistu skaņdarbi, veltīti Ziemassvētku
tēmai, un ziemas esejas. Mūzikas noskaņas papildinās svētku koncertam īpaši radītās
G.Straustiņas video projekcijas. Koncertā uzstāsies Igo, J.Kristons, Ē.Upenieks, Alise,
Zane un svētku stīgu grupa (Jelgavas pilī).
 19. decembrī pulksten 18.30 – mūsdienu deju studijas «Intriga» svētku koncerts
«Pusnakts dejās». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Īpašie viesi – Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba Rokskola. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 20. decembrī no pulksten 14 līdz 18 – «Ziemassvētku jampadracis» (kultūras nama
foajē). Aicinām bērnus un skolēnus rūķoties, tikties ar Ziemassvētku vecīti, radošajās
darbnīcās izgatavot apsveikuma kartīti, dāvanu, apgleznot piparkūku, skatīties kino!
Ieeja uz kino – Ls 1; 0,50 (bērniem un skolēniem) (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 18 – tautas deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēni», «Jundari»
koncerts «Gaidot Ziemassvētkus». Kolektīvu vadītāja – M.Bratkus. Koncertmeistare
– G.Vanaga. Ieeja – bez maksas (Raiņa parkā).
 21. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts (Jelgavas 4. vidusskolā).
 21. decembrī pulksten 18 – muzikālās studijas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts
«Ja vien jūti tu». Biļešu cena – Ls 1. Biļetes nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2 no 10.
decembra (Jelgavas kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 31. decembrim – Sandras Milleres un Ilgvara Gradovska fotoizstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – Jelgavas mākslinieces Initas Vilks tematiskā gleznu izstāde
«Baltā. Ziema» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. decembrim – izstāde «No 50 līdz 90». Piedalās astoņi Jelgavas mākslinieki jubilāri – Ilizane Grīnberga, Baiba Ūlande, Gints Strēlis, Valda Semane, Marita
Landau, Mārcis Stumbris, Gunārs Ezernieks, Alberts Blūms (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Daudz
laimes dzimšanas dienā, Latvija!» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 31. decembrim – izstāde «Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas
aizsācēja Baltijā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. janvārim – Gunāra Ezernieka jubilejas izstāde «Tā reiz gleznoju» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 6. janvārim – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 7. janvārim – Jelgavas pilsētas kultūras nama Tautas gleznošanas studijas
dalībnieces Tatjanas Iljinas izstāde «Gleznas» (Jelgavas Mūzikas vidusskolas foajē).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

Brīvprātīgais darbs – darīt no
brīva prāta un labestīgas sirds
Šogad, pasniedzot
apbalvojumu «Gada
brīvprātīgais 2012»,
paldies par brīvprātīgo
darbu teikts 21 jelgavniekam individuāli un
astoņu jauniešu komandai, kas apvienojušies
domubiedru grupā
«Vienoti atbalstam».
Trīs galvenās balvas šoreiz savā starpā sadalīja
jaunieši – divas pasniegtas Spīdolas un Valsts
ģimnāzijas audzēkņiem
no «Vienoti atbalstam»,
bet trešo saņēma Jelgavas tehnikuma audzēknis Gatis Valainis.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone
bu Pastvu, Evu Pričiņu, Elīzu Avotiņu, Ilzi pozitīvi uzlādēja visai turpmākajai nedēļai.
Biļecku, Annija Ikši un Ritvaru Ganulevicu) Brīvprātīgais darbs, ko veicam mēs, noteikti
«Pozitīvākais, manuprāt, ir tas,
apvienojušies domubiedru grupā «Vienoti nav tikai pienākums.»
ka šogad vēl vairāk cilvēku ne
atbalstam». Vērtējot pieteiktos brīvprātīgos,
tikai pamanījuši brīvprātīgā
žūrijas komisija lēma šai komandai piešķirt Iebetonē pamatus
darba veicējus mūsu pilsētā,
divas balvas – vienu Spīdolas ģimnāzijas brīvprātīgajam darbam
bet vēlas arī viņiem pateikties,
audzēkņiem, otru – Valsts ģimnāzijas jauGatis spriež, ka pašlaik Jelgavā ir ap
tādējādi novērtējot viņu darniešiem. Tāpat balva piešķirta 17 gadus ve- piecdesmit aktīvo brīvprātīgā darba darītāju
bu. Tā nav pateicība naudas
cajam G.Valainim, tādējādi šogad līdzcilvēki jauniešu vidū un katrs no viņiem sniedzis
izteiksmē, bet gan atzinība, un
vairāk pamanījuši tieši jauniešu brīvprātīgo savu artavu šīs kustības popularizēšanā.
tieši tas ir brīvprātīgo lielākais
darbošanos.
«Manuprāt, Jelgavā esam izveidojuši tādus
atalgojums,» par konkursu
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka noteikti nav stigrus un stabilus pamatus, lai turpmāk
«Gada brīvprātīgais 2012»
no tiem, kas gandarījumu rod sēdēšanā pie brīvprātīgais darbs varētu uzņemt vēl liesaka Jelgavas Sabiedrības
televizora un nīkšanā mājās uz dīvāna. «Ja lākus apgriezienus un turpināt pamatīgu
integrācijas pārvaldes (SIP)
godīgi, pēdējās divas nedēļas televizoru pat attīstību. Un dažreiz jau pašam mazliet
vadītāja Rita Vectirāne.
redzējis neesmu – nav laika! Visa diena paiet nereāli šķiet tas, ko esam panākuši. Kas
vienā skriešanā – no rīta skola, pēcpusdienā tad patiesībā mēs esam? Tikai tādi parasti
Šogad paldies par brīvprātīgo darbu un vakarā – brīvprātīgais darbs, ģenerējot «pliki» jaunieši. Bet vienlaicīgi tas arī uzliek
teikts 21 jelgavniekam individuāli un asto- idejas, koordinējot citus brīvprātīgos, mek- papildu atbildību, jo apzināmies: pašvaldība
ņu jauniešu komandai, kas apvienojušies lējot sponsorus... Dienas beigās esmu bez mūs ne tikai ir ievērojusi un atbalsta, bet
domubiedru grupā «Vienoti atbalstam». spēka, un tieši tā bezspēcība vakaros sniedz arī vērtē,» tā Gatis. Taču viņš arī neslēpj
Katrs no pieteiktajiem kandidātiem uz- to lielāko gandarījumu un spēku nākamajā – dažbrīd gan šķiet, ka brīvprātīgie jaunieši
teikts par konkrētām aktivitātēm, kas šī dienā skriet atkal,» saka Gatis.
sabiedrībā tiek novērtēti virspusēji, neaizdogada laikā sagādājušas prieku ne vienam
mājoties «par mūsu ieguldītajām pūlēm un
vien līdzcilvēkam, taču viņus visus vieno Brīvprātīgais uz pilnu slodzi
tiem patiesajiem mūsu darba augļiem».
brīvprātīgā darba veicēju moto: «Darīt
Gatis smej, ka pēdējos gadus ir brīvprāTaču šie jaunieši pirmām kārtām brīvprāno brīva prāta un labestīgas sirds – tas ir tīgais uz pilnu slodzi, un tas bijis viens no tīgajā darbā iesaistījušies nevis uzslavu dēļ,
brīvprātīgais darbs!»
iemesliem, kādēļ pēc pamatskolas viņš arī bet gan tāpēc, ka nesavtīgi palīdzēt citiem ir
profesionālo skolu izvēlējies mūsu pilsētā. viņu aicinājums. «Protams, tā iegūstam arī
Laureāti – brīvprātīgie jaunieši
«Plāni jau bija dažādi, bet tad es uzzināju, mēs – jaunus kontaktus, jaunu pieredzi un
Svinīgā konkursa «Gada brīvprātīgais ka par mani domā tā: ja nav Gata – nav prasmes – tās ir lietas, kas ikvienu cilvēku
2012» apbalvošanas ceremonija SIP nori- brīvprātīgo! Tad kā gan es varēju pievilt bagātina un norūda,» uzskata Elīza. «Ir
sinājās nedēļas sācilvēkus, kuri man prieks par to, ka ne tikai morālais atbalsts,
kumā – 4. decembrī
uzticas un uz mani ko mēs sniedzām bērniem, esot blakus,
Kas ir brīvprātīgais darbs?*
–, un tad arī nosaukpaļaujas?» retoris- bet arī caur izklaidēm dotās zināšanas un
ti šī gada laureāti: Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīta aktivitāte, kas ki vaicā jaunietis, prasmes ir novērtētas gan ar šo nomināciju,
Jelgavas Spīdolas notiek bezpeļņas sektorā un:
neslēpjot, ka pirmā gan arī ar bērnu teiktajiem, patiesajiem
ģimnāzijas un Valsts • kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprā- nopietnā pieredze pateicības vārdiem,» par brīvprātīgā darba
ģimnāzijas brīvprā- tīgais;
brīvprātīgajā darbā «atalgojumu» saka Elīna.
tīgo jauniešu grupa • kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas;
gūta pirms gadiem
Taujāti par jauniešiem Jelgavā, visi kā
«Vienoti atbalstam» • kas notiek bez samaksas.
diviem, kad viņam viens atzīst: «Jelgavā ir superīgi jaunieši!»
par morālu un mabija uzticēts koor- Elīza, kura ir arī Skolēnu domes priekšsēdē* www.brivpratigais.lv dinēt apmēram 60 tāja, uzteic jauniešu aktivitāti un atsaucību,
teriālu atbalstu Jelgavas Bērnu sociālās
citus brīvprātīgos savukārt Gatis bilst, ka šeit jaunieši ir arī
aprūpes centra iemītniekiem, kā arī Jelga- Ledus skulptūru festivālā. Un tagad jau stipri un drosmīgi, tendēti uz mērķi. «To
vas tehnikuma audzēknis Gatis Valainis par ir tā, ka pilsētā praktiski nav neviena foršo jauniešu mūsu pilsētā noteikti ir
nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgo kustībā publiska pasākuma, kurā, kā pats saka, krietni vairāk nekā īgņu,» vērtē viņš.
jauniešu vidū. Pārējiem cilvēkiem, kuru nebūtu ielīdis Gatis. «Patiesībā mēs, Jelbrīvprātīgais darbs mūsu pilsētā pamanīts, gavas jaunieši, esam visur!» lepojas viņš, Novērtē arī reģiona līmenī
pasniegts Pateicības raksts.
spriežot, ka ikviens brīvprātīgais strādā
Jelgavas brīvprātīgie jaunieši atzinīgi
«Ir gandarījums, ka šogad ne tikai kon- savas pilsētas labā.
novērtēti ne tikai pilsētas, bet arī visa
kursam pieteikto kandidātu skaits bija
Savukārt Elīza Avotiņa no Valsts ģim- Zemgales reģiona līmenī – noslēdzoties Izlielāks, bet arī par to, ka mūsu pilsētā ir nāzijas uzskata, ka brīvprātīgo darbu glītības un zinātnes ministrijas izsludināļoti daudz aktīvu jauniešu, kuri apzinās, ka nevar iemācīties – tas ir cilvēka aicinājums, tajam konkursam «Brīvprātīgais 2012»,
brīvprātīgais darbs ir ne tikai iespēja iegūt dzīves uztvere, darkļuvis zināms, ka
Pateicības raksts par
jaunu personisko pieredzi, bet arī veids, kā bošanās nevis balvas
Zemgales reģionā
veicināt toleranci dažādu paaudžu starpā vai atzinības dēļ, bet
nominācijā «Ietekbrīvprātīgā darba veikšanu
un citādi domājošo vidū,» tā R.Vectirāne.
gan sabiedrības labā.
mīgākie brīvprātīpiešķirts:
Jāpiebilst, ka šis ir jau otrais gads, kad «Brīvprātīgais darbs
gie 2012» uzvarējuši
Jelgavā teikts paldies par ieguldījumu brīv- – tas ir iesaistīties Dzintrai Saulkalnei, Laimonim Dzērvānam, Jānim Jelgavas tehnikuma
prātīgā darba veicējiem. Konkurss «Gada pasākumu organizē- Sipovičam, Vandai Eglei, Staņislavam Silovam, brīvprātīgie, kuri
brīvprātīgais» mūsu pašvaldībā iedibināts šanā, palīdzēt kādam Irēnai Dominiecei, Tatjanai Lazdai, Rutai Melherei, profesionālu meispērn, jo 2011. gads bija pasludināts par cilvēkam uz ielas vai Mārītei Haritonovai, Asjai Felsbergai, Margaritai taru vadībā pilnībā
Eiropas Brīvprātīgā darba gadu.
veikalā iepirkumus Kaltiginai, Danutai Romelei, Innai Oļesovai, izremontēja dzīsalikt maisiņā, palī- Dzintrai Grosai-Rutkei, Olgai Čerpinskai, Gundegai vokli daudzbērnu
Bezspēcība dod spēku
dzēt dzīvniekiem... Dūdai, Kristīnei Kristanovičai.
Zvejnieku ģimenei
«Mūsdienās daudzi no mums ir finansiāli Un labākais ir tas, ka,
Jelgavā. Par «Brīvun materiāli nodrošināti, bet morāli bieži ja tu iesāc kaut ko darīt, tas nekur nepazūd prātīgo magnētu» atzīta komanda «Brīvvien ir tāds kā tukšums, ko nepiepilda man- – labais vairojas, un labi ir gan citiem, gan prātīgie Jelgavā». Savukārt par īpašiem
ta, bet mirklī, kad cilvēks dara brīvprātīgo man pašai,» spriež Elīza, un E.Grantiņa, nopelniem brīvprātīgo darba veicināšanā
darbu, kas palīdz cilvēkiem, kuriem tiešām runājot par «Vienoti atbalstam» īstenoto un atbalstīšanā tika noteikts arī «Brīvkaut kā trūkst, rodas garīgs piepildījums, ko aktivitāti pavadīt laiku kopā ar bērnunama prātīgo balsts 2012» Zemgalē – cilvēks,
aizstāt nevar neviena cita bagātība,» spriež bērniem, min piemēru: «Mūsu gadījumā kurš īpaši atbalstījis, palīdzējis un motiSpīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece sajūtas, kad es ieraudzīju bērnunama bēr- vējis jauniešus veikt brīvprātīgo darbu.
Elīna Grantiņa, kura kopā ar vēl septiņiem niņus, kas ar plašu smaidu, spožām acīm un Šo titulu ieguva SIP jaunatnes lietu
skolu jauniešiem (Lauru Cīruli, Silviju Bai- siltiem apskāvieniem mūs sagaidīja, mani speciāliste Jeļena Grīsle.

