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«Vārpiņas» jaunajā grupiņā
janvārī uzņems 20 bērnus

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

Aicina pieteikt
izgaismotākos
pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

No ceturtdienas, 5.
decembra, Jelgavas
pilsētas pašvaldība
izsludina konkursu
«Gaišākais pilsētvides objekts», kurā var
pieteikt savu, kaimiņa
vai kādu 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.

«Vārpiņas» jaunajā grupiņā «Gliemezītis» darbu jau sākušas divas

audzinātājas un auklīte. Viņas iekārto grupas telpas un darbam sagatavo
mācību materiālus. Bērnus šeit sāks uzņemt janvārī.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pabeigta pirmsskolas
izglītības iestādes «Vārpiņa» rekonstrukcija un
paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Līdz ar
pārmaiņām bērnudārzs
ieguvis jaunu grupu,
kurā janvārī mācības varēs sākt 20 četrgadnieki,
bet šobrīd darbu sākušas
divas audzinātājas un
auklīte. Viņas iekārto
grupas telpas un darbam sagatavo mācību
materiālus.
Bērnudārza ēkā uzlabota siltumnoturība, kas ļaus samazināt
izmaksas par apkuri. Tāpat darbu
gaitā veikta pirmsskolas izglītības
iestādes «Vārpiņa» jumta rekonstrukcija, fasādes siltināšana, kas
padarījusi ēku vizuāli pievilcīgu, kā
arī rekonstruēta esošā ventilācijas

sistēma vienā ēkas korpusā. Līdz ar
pārmaiņām bērnudārzā izveidotas
gandrīz 100 kvadrātmetrus lielas
telpas vienai jaunai bērnudārza
grupai, kas darbu sāks janvārī.
«Protams, ar ieguvumiem esam
apmierināti. Jau šobrīd jūtam,
ka telpās ir daudz siltāk, tāpēc
radiatori vēl pagājušajā nedēļā
mums bija nogriezti uz minimālo.
Taču esmu pārliecināta, ka tā pa
īstam uzlabojumus izjutīsim, kad
laukā būs sals,» spriež iestādes
vadītāja Helēna Kazaka, uzsverot,
ka gan bērni, gan viņu vecāki, gan
darbinieki priecājas arī par skaistu
fasādi. Būtisks ieguvums ir arī jaunā grupas telpa. «Rekonstrukcijas
gaitā virs saimnieciskās ēkas daļas
ir izbūvēts otrais stāvs – aptuveni
100 kvadrātmetri, kuros varam iekārtot jaunu grupu,» stāsta iestādes
vadītāja. Pēc noteikumiem paredzēts, ka tajā uzņems 20 bērnus. Tā
kā šobrīd pašvaldības bērnudārzu
rindā lielākais bērnu skaits, kuri

gaida vietu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē, ir četrgadnieki,
kā arī tamdēļ, ka grupa atrodas
2. stāvā, «Vārpiņa» jaunajā grupā
uzņems tieši šī vecuma bērnus. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma atzīst,
ka arī šī vecuma bērniem, kuri
pagaidām neapmeklē bērnudārzu,
ir ļoti svarīgi uzsākt bērnudārznieka gaitas. «Nākošais gads viņiem
jau būs nopietnas mācīšanās un
gatavošanās skolai gads, tādējādi
ir ļoti svarīgi, ka viņi apgūst pirmās
saskarsmes un sadarbības prasmes
ar vienaudžiem, pakāpeniski iziet
adaptācijas procesu un iepazīst
bērnudārza dienas ritmu,» tā
S.Joma.
Atverot jaunu grupu, radītas arī
trīs jaunas darba vietas – divām
skolotājām un auklītei, kuras jau
šonedēļ sākušas darbu. «Grupai ir
iepirktas mēbeles, sagādātas rotaļlietas, grāmatas un citi mācībām

nepieciešamie materiāli. Pedagogu
uzdevums šobrīd ir iekārtot telpas,
lai jau pēc mēneša mēs varam
uzņemt jaunos audzēkņus,» stāsta
vadītāja, piebilstot, ka paralēli
firma veic arī auklītes telpas labiekārtošanu – izbūvē skapjus, iebūvē
trauku mazgājamo mašīnu (šī būs
vienīgā grupiņa bērnudārzā, kurai
tāda ir), kā arī uzstāda starpsienas
labierīcībās.
Vadītāja piebilst, ka šo remontdarbu laikā, pateicoties pašvaldībai,
visapkārt iestādei atjaunots celiņa
segums, ieklājot bruģi.
Pašvaldība informē, ka būvdarbu
kopējās izmaksas ir 194 527,31 lats,
tostarp Eiropas Reģionālā attīstības
fonda finansējums – 119 420,15 lati,
valsts budžeta dotācija – 3161,12
lati un pašvaldības līdzfinansējums
– 71 946,04 lati. Darbus veica SIA
«I.K.Būve».
Tagad bērnudārzā būs septiņas grupiņas ar vairāk nekā
170 bērniem.

ISSN 1691-4201

Kā informē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
Ziemassvētkiem un gadu mijai
sapostos objektus pilsētā var
pieteikt līdz 27. decembrim. Pieteiktie objekti tiks vērtēti kate-

gorijās: pašvaldības iestādes un
uzņēmumi; izglītības iestādes;
tirdzniecības centri un veikali;
uzņēmumi; privātās dzīvojamās
mājas; daudzdzīvokļu māju
spožākie balkoni vai lodžijas;
spožākā pilsētas iela.
Objektus konkursam var
pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā, Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005522, 63005558 vai
elektroniski, rakstot uz e-pastu:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs. Piesakot objektu
elektroniski, vēlams pievienot
izgaismotā objekta attēlu.
Konkurss notiek jau devīto
gadu, un tajā tiks ņemta vērā objekta atbilstība svētku tradīcijām
un pilsētvidei, kā arī noformējuma gaumīgums. Konkursā netiks
vērtēti divu iepriekšējo gadu
konkursa pirmo vietu ieguvēji.
Konkursa laureāti tiks sumināti 2014. gada sākumā. Uzvarētāji par noslēguma pasākumu
tiks informēti personīgi.

Eglītes varēs tirgot
septiņās vietās
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» sākusi
izsniegt Ziemassvētku
eglīšu tirdzniecības vietu atļaujas. Arī šogad
fiziskas un juridiskas
personas eglītes drīkstēs tirgot septiņās vietās pilsētā.
Eglīšu tirdzniecības vietas
noteiktas Lielajā ielā 8 – divas vietas, Pērnavas ielā (autostāvlaukuma teritorijā) – četras vietas,
Katoļu ielā pie veikala «Kanclera

nams» – divas vietas, Mātera
ielā 25d – četras vietas, Lielajā
ielā 30 – divas vietas, Raiņa ielā
26 – divas vietas, Driksas ielas gājēju posmā – divas vietas. Eglīšu
tirdzniecības vietu shēma pieejama «Pilsētsaimniecības» mājas
lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Atļaujas tirgotājiem tiek izsniegtas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā, darba
dienās no pulksten 8 līdz 10.
Jāpiebilst, ka viena ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta
vienam tirgotājam uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.

Pensionāru biedrību tagad
Samazinās siltumenerģijas tarifs, un mainās vada Brigita Baškevica

maksa par rēķina sagatavošanu dzīvoklim
 Ilze Knusle–Jankevica

No 1. decembra Jelgavā stājās spēkā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie
SIA «Fortum Jelgava» samazinātie siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifi, kas ir vidēji par 7,3
procentiem zemāki salīdzinājumā ar līdz šim spēkā
esošajiem siltumenerģijas apgādes tarifiem.
Kā informē SIA «Fortum Jelgava», pie decembrī prognozētās
dabasgāzes tirdzniecības cenas 200
Ls/tūkst.nm3 samazinātais siltumenerģijas tarifs ir 43,10 Ls/MWh

(61,33 eiro/MWh). Salīdzinājumam:
siltumenerģijas cena novembrī bija
47,01 Ls/MWh (66,89 eiro/MWh)
pie dabasgāzes tirdzniecības cenas
205 Ls/tūkst.nm3.

Siltumenerģijas tarifos nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar
siltumenerģijas rēķinu izrakstīšanu, sadalīšanu pa dzīvokļiem,
abonenta konta uzturēšanu, jo šos
pakalpojumus var veikt ne tikai
siltumenerģijas ražotājs, bet arī
citi kompetenti uzņēmumi, kuri ir
specializējušies šādu pakalpojumu
sniegšanā, ja tā lemj dzīvokļu īpašnieki, skaidro uzņēmumā. Šobrīd
SIA «Fortum Jelgava» izraksta
rēķinus katram ēkas dzīvoklim
apmēram 90 procentiem klientu un

10 procentiem klientu uzņēmums
izraksta vienu rēķinu visai mājai,
bet rēķinu sadalīšanas procesu veic
pārvaldnieks vai cita persona.
No 2014. gada 1. janvāra SIA
«Fortum Jelgava» maina cenu
papildus sniegtajam pakalpojumam – klienta konta apkalpošanai
jeb rēķinu sagatavošanai –, un tā
būs 0,89 Ls/mēnesī (1,27 eiro) +
PVN 21 procents. Šī summa tiks
iekļauta rēķinos, sākot ar 2014.
gada janvāri, kurus klienti saņems
2014. gada februārī.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pensionāru biedrībai ir jauna
priekšsēdētāja – turpmākos trīs gadus
biedrību vadīt uzticēts
līdzšinējai biedrības
vadītājas Marijas Kolnejas vietniecei Brigitai Baškevicai.
Viņa saņēma pilnīgi visu biedrības pilnsapulcē klātesošo 188
biedru atbalstu. Jaunā vadītāja
uzsver, ka galvenais uzdevums
šobrīd ir kopīgiem spēkiem notu-

rēt to augsto latiņu, ko M.Kolneja
atstājusi mantojumā, piebilstot,
ka viņai jau ir konkrēts saraksts
ar jauniem darbiem, kas aicinātu
pilsētas seniorus būt aktīviem
novecojot.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka līdzšinējā biedrības
priekšsēdētāja M.Kolneja nolēmusi atpūsties un veltīt laiku
sev, beidzot tā pa īstam izbaudot
pašas «sastrādāto».
Vienbalsīgi – saņemot visu 188
sapulces dalībnieku balsis – par
jauno biedrības priekšsēdētāju
iecelta B.Baškevica.
Turpinājums 3.lpp.
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Īpašniekiem būs jāiesniedz
eksperta slēdziens par sabiedriski
nozīmīgu ēku tehnisko stāvokli
 Jānis Kovaļevskis

Līdz šim apsekotie
objekti

«Lai pārliecinātos par
pilsētas sabiedriski nozīmīgu ēku tehnisko
stāvokli, nepietiek tikai
ar būvvaldes speciālistu veikto vizuālo apsekošanu, tādēļ esam
lūguši īpašniekus veikt
padziļinātu tehnisko
apsekošanu un saņemt
sertificēta eksperta
slēdzienu par būves
drošību,» par rīcību
pēc traģēdijas Zolitūdē
stāsta Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe.
Tāpat būvvaldes vadītāja sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» aicina
dzīvokļu īpašniekus sadarbībā ar
namu apsaimniekotājiem pārliecināties arī par daudzdzīvokļu
ēku tehnisko stāvokli. «Nekas
nav mūžīgs, un arī padomju laikā celtās ēkas nolietojas, nebūtu
prātīgi taupīt uz drošības rēķina,
tādēļ pat, ja mājai nav uzkrājuma, ir jāmeklē risinājums, kā
veikt nepieciešamos darbus,»
piebilst speciāliste.
Kāda ir būvvaldes kompetence būvniecības procesa
kontrolē un uzraudzībā?
Būvvaldes kompetencē ietilpst
uzraudzīt būvniecības procesu
likumā paredzētajā kārtībā, sākot no būvniecības iesnieguma
izskatīšanas, projektēšanas uzdevuma izsniegšanas un beidzot
ar būves pieņemšanu ekspluatācijā. Mēs varam pārbaudīt, vai
dokumentācija atbilst likumdošanas prasībām un iesniegta
pilnā apjomā, vai projekts atbilst
plānošanas uzdevuma un tehnisko noteikumu prasībām, vai
būvniecībā izmantoti projektā
paredzētie konstruktīvie risinājumi un to, vai gala rezultāts
atbilst tehniskajam projektam. Bet atbildību par būvprojekta konstruktīvajiem
risinājumiem
un aprēķiniem,
būvuzraudzību
un būvdarbu
izpildes gaitu
mēs nevaram
uzņemties. Lielā mērā tas, cik
kvalitatīvi uzbūvēta ēka, ir
atkarīgs no tā,
cik godprātīgi
katra no iesaistītajām pusēm
ir veikusi savus
pienākumus.
Būvuzraudzību objektā veic
privātu uzņēmumu sertificēti
speciālisti, kuriem jāziņo par
pieļautajiem pārkāpumiem.

«Par sabiedriski nozīmīgu objektu apsekošanas un ekspertīžu rezultātiem informācija būs pieejama publiski, tādā veidā jau tuvākajā laikā centīsimies kliedēt bažas par ēku drošību pilsētā,»
Foto: Ivars Veiliņš
uzsver Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
kurās būvdarbi tika veikti par
valsts un pašvaldības līdzekļiem.
Es nevaru piekrist, ka Valsts
būvinspekcija dublēja pašvaldības būvvaldes funkcijas. Gluži
otrādi, tā radīja papildu drošības
sajūtu: ir taču atšķirība, vai
objektu pārbauda viens vai divi
inspektori. Šaubu gadījumā varējām konsultēties ar kolēģiem
Valsts būvinspekcijā. Daudz regulārāk tika rīkoti dažādi kursi
un semināri, nekā tas ir šobrīd.
Vēl jo vairāk – šobrīd Ekonomikas ministrijas būvniecības
speciālisti savā brīvajā laikā
šādus kursus lasa par samaksu.
Tādā veidā pašvaldību būvvalžu
speciālisti tiek iepazīstināti ar
jauno būvniecības likumu, kas
stāsies spēkā nākamā gada februārī.

«Tas, ka pasūtītājs
pats izvēlas, kurš speciālists veiks būvprojekta ekspertīzi, nav
īsti pareizi, tas rada
aizdomas, ka šī eks
pertīze var tikt veikta
formāli. Arī kārtība,
ka būvmateriāliem
atbilstības sertifikātu
piešķir pats ražotājs,
nepārliecina.»

Kādus jautājumus atrisinās šis likums?
Iespējams, ka
pēc traģēdijas
tas atkal tiks
pārstrādāts, tomēr līdzšinējā
redakcija paredzēja pastiprināt atbildības
sfēras. Iecerēts,
ka turpmāk
būvatļauja tiks
izsniegta jau
pirms būvniecības procesa uzsākšanas, dodot
iespēju apstrīdēt būvniecību vēl pirms reālu
darbu uzsākšanas. Līdz ar jauno
likumu grozījumi jāveic arī 44.
Ministru kabineta noteikumos,
tādēļ to, cik efektīvs būs jaunais
Vai un kā mainījušās paš- regulējums, varēs pateikt tikai
valdības būvvaldes funkcijas pēc laika.
pēc Valsts būvinspekcijas
Vai un kādas izmaiņas
likvidācijas?
Valsts būvinspekcija veica likumdošanā būtu nepieciebūvniecības procesa virsuzrau- šamas, lai uzlabotu kontroli
dzību, piedalījās komisijā, kura pār būvniecības procesu?
Daudz rūpīgāk būtu jāizpieņēma ekspluatācijā sabiedriski nozīmīgas būves un būves, vērtē tas, kam tiek dotas tie-

sības izstrādāt būvprojekta
būvkonstrukciju daļu, kāda ir
būvuzrauga atbildība. Bieži
vien aprēķinus veic cilvēki bez
atbilstošas pieredzes. Arī tas,
ka pasūtītājs pats izvēlas, kurš
speciālists veiks būvprojekta eks
pertīzi, nav īsti pareizi, tas rada
aizdomas, ka šī ekspertīze var
tikt veikta formāli. Arī kārtība,
ka būvmateriāliem atbilstības
sertifikātu piešķir pats ražotājs,
nepārliecina. Piemēram, kādā
objektā Vecpilsētas ielā būvniecības laikā pārlūza dzelzsbetona
panelis, kuram bija šāds atbilstības sertifikāts, tomēr, veicot
ekspertīzi, atklājās, ka minētajā
panelī ir iestrādāts nepietiekams
skaits armatūras stieņu.
Cik bieži īpašniekiem būtu
jāapseko un jānovērtē tehniskā drošība savos objektos?
Mēs iesakām vismaz reizi
gadā, pavasarī, veikt šādu apsekošanu. Sākotnēji gan būtu
nepieciešama rūpīgāka pārbaude, lai pēc tam lielāku uzmanību
pievērstu tiem konstruktīvajiem
elementiem, kuros iepriekš identificētas kādas problēmas.
Vai īpašnieki informē par
problēmām savos objektos,
kā to paredz likums?
Līdz šim par problēmām savos objektos neviens mūs nav
informējis, tādēļ novērtējam,
ka šobrīd neviens neiebilst
pret savu objektu apsekošanu
un visi ir gatavi sadarboties ar
būvvaldi.
Kādas ir galvenās pazīmes,
ka ēka ir bīstama turpmākajai ekspluatācijai?
Tās var būt dažādas – acīmredzamas plaisas, ēkas daļu un
nesošo konstrukciju deformācija
–, bet precīzi to var pateikt tikai
eksperts, veicot specifiskus mērījumus ar atbilstošu aprīkojumu.
Bieži vien jaunām ēkām parādās
dažādas mikroplaisas, tomēr
pārsvarā tās nav bīstamas,

tādēļ katrs gadījums jāvērtē
individuāli.
Kā jūs kopumā vērtējat
apstiprināšanai iesniegto
tehnisko projektu kvalitāti
pilsētā?
Lielo objektu projektu kvalitāte nav slikta, un kopumā tie atbilst likumdošanā noteiktajām
prasībām. Lielākas problēmas ir
ar privātmāju projektiem, kurus
bieži vien zīmē visi, kam nav
slinkums. Brīnos, ka sertificēti
arhitekti paraksta un apstiprina
šādus projektus. Nekvalitatīvos
projektus liekam pārstrādāt.
Vai laikā, kamēr jūs strādājat pilsētas būvvaldē, ir
bijuši gadījumi, kad nekvalitatīvi veiktu būvdarbu dēļ ir
sabrukuši kādi no ēkas konstruktīvajiem elementiem?
Ir bijuši atsevišķi gadījumi,
kur būvniecības procesa laikā
ir traumēti vai gājuši bojā
cilvēki, tomēr tas nav bijis
saistīts ar ēkas sabrukšanu.
Konstruktīvi bojājumi ēkām
ir bijuši, īpaši jumta segumam,
bet tas saistīts ar dabas stihijām – vētrām vai pārlieku lielu
sniega segu.
Viens no kliedzošākajiem
nekvalitatīvas būvniecības gadījumiem bija koka ēkas rekonstrukcija Filozofu ielā 46, kur
pasūtītājs Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde joprojām
turpina tiesāties ar būvdarbu
veicēju un būvuzraugu. Šajā
gadījumā gan nebija draudi, ka
ēka varētu sabrukt, bet atkāpes
no projekta bija būtiskas, un
būvuzrauga pienākums bija to
fiksēt.
Cik liela ir būvnieku vēlme
ietaupīt?
Kā jau visiem uzņēmējiem, arī
būvniekiem ir vēlme ietaupīt, tādēļ mums pēc iespējas ātrāk jāatsakās no lētākās cenas principa
publiskajos pasūtījumos. Tas,
protams, sadārdzinās būvniecību, tomēr jāapzinās, kas mums

• Būvmateriālu veikala «Kurši»
rekonstrukcija Rūpniecības ielā 22
• Tirdzniecības centra jaunbūve
Rīgas ielā 48
• Vagonbūves rūpnīca, ražošanas korpuss ar sadzīves un
palīgtelpām, Aviācijas ielā 2a
• Pasta salas labiekārtošana
• Tirdzniecības centrs «IKI» Rīgas
ielā 57a
• Zemgales Olimpiskais centrs
Kronvalda ielā 24
• Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu
ielā 1
• Būvmateriālu veikals «K-Rauta»
Loka maģistrālē 1b
• A/S «Amo Plant» Aviācijas ielā 42
• Automobiļu apkopes un
remonta centrs, automazgātuve
Aviācijas ielā 30
• Tirdzniecības centrs «Valdeka»
Rīgas ielā 11a
• Tirdzniecība centrs «Supernetto» Pērnavas ielā 4
• Tirdzniecība centrs «Elvi» Rūpniecības ielā 77a
• Būvmateriālu veikals «MNL»
Ganību ielā 53
• Tirdzniecības centrs «Supernetto» Satiksmes ielā 35
• Tirdzniecības centrs «Maxima»
Dobeles šosejā 47a
• Tirdzniecības centrs «IKI» Dobeles šosejā 7

ir svarīgāk: ambīcijas uzcelt vēl
vienu ēku vai drošības sajūta?!
Uz kā rēķina parasti tiek
meklēta iespēja ietaupīt?
Visbiežāk tas notiek uz apdares materiālu un būves apjoma
rēķina. Sliktāk jau ir tad, ja tiek
meklēti lētāki, sākotnēji projektā neparedzēti konstruktīvie
risinājumi, kā tas bija Zolitūdes
gadījumā.
Kā vērtējat to, ka būvdarbi tiek sadalīti vairākās
kārtās?
To var darīt, tomēr tikai tajā
gadījumā, ja pirmās kārtas objekts ir pilnībā nodalīts no otrās
kārtas būvniecības.
Kādā stāvoklī kopumā ir
pilsētas dzīvojamais fonds?
Arī šim jautājumam būtu
jāpievēršas ar vislielāko nopietnību, jo virknei daudzdzīvokļu
ēku būtu jāveic ekspertīze, lai
noskaidrotu, vai to turpmākā
ekspluatācija ir droša. Tas attiecas gan uz vecajām koka mājām,
gan uz tā sauktajām lielpaneļu
ēkām. Tas būtu jāveic dzīvokļu
īpašniekiem sadarbībā ar ēkas
apsaimniekotāju. Arī būvvalde
var veikt apsekošanu, bet, lai
sniegtu detalizētu vērtējumu,
būs nepieciešams arī eksperta
slēdziens. Jāapzinās, ka katrai
ēkai ir savs kalpošanas ilgums,
kas nav neierobežots. Ēkas
kalpošanas laiku iespējams pagarināt, veicot mājas renovāciju
un nostiprinot nesošās konstrukcijas.
Vai jums ir sava versija,
kādēļ notika traģēdija Zolitūdē?
Jebkura šobrīd izteiktā versija
būtu spekulācija, tādēļ gaidīsim
izmeklēšanas rezultātus, bet
lielākoties nelaimes būvniecībā
notiek vairāku apstākļu sakritības dēļ.

Pilsētnieks vērtē

Kuru jūs redzat kā
nākamo Latvijas
premjeru?
Anna, studente:
– Varbūt tas
varētu būt
Artis Pabriks.
Ziniet, es
par politiku
daudz neinteresējos, taču šis politiķis man simpatizē. Cik esmu
dzirdējusi viņu uzstājamies,
runājam, labs priekšstats radies.
Pieļauju, ka viņš spētu veiksmīgi
vadīt valdību. Man patika arī, kā
Valdis Dombrovskis strādāja, un
uzskatu, ka viņš pieņēma pareizu
lēmumu demisionējot.
Zaiga, pensionāre:
– Valdis Dombrovskis bija,
kas tagad
varētu nākt
viņa vie t ā?
Nu, manuprāt, laba kandidatūra
būtu Nils Ušakovs. Viņš līdz šim
Rīgā apliecinājis, ka prot ne tikai
skaisti runāt, bet arī darīt. Ko
sola, to arī izpilda. Galvenais jau,
lai tas nākamais premjerministrs
domā un rūpējas par tautu.
Rihards, skolēns:
– Pa t i e š ā m
nezinu! Plus
mīnus sekoju
līdzi tam, kas
vispār notiek
valstī, taču neko daudz par politiku nezinu. Tāpēc arī nevaru
nosaukt konkrētus kandidātus,
taču viņam noteikti jābūt atbildīgam un lai nebārstās ar
tukšiem solījumiem tautai. Manuprāt, labi savu darbu darīja
demisionējušais premjers Valdis
Dombrovskis. Vajag līdzīgu
viņam.
Ludmila, jelgavniece:
– Es ieteiktu
apsvērt Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas
vai Ingūnas Sudrabas kandidatūru. Manuprāt, viņas ir gudras
sievietes, ar savu viedokli, skatījumu. Gribētos domāt, ka viņas
spētu būt arī veiksmīgas valdības
vadītājas.
Gunārs, pasniedzējs:
– Grūti pateikt, mēs jau
tur nebūsim
nekādi noteicēji. Tikko
izskanēja, ka tas varētu būt Artis
Pabriks, taču par viņa kandidatūru neesmu tik pārliecināts.
No kungiem vispār neredzu
nevienu, kurš varētu būt ministru prezidents. No dāmām gan
varbūt Solvita Āboltiņa. Viņa politikā iestrādājusies, saprot visus
tos procesus, birokrātiju. Viņai
noteikti būtu vieglāk turpināt
darbu nekā kādam no malas.
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Brīvpusdienas jāpiesaka
līdz 15. datumam
 Ilze Knusle-Jankevica

Sociālo lietu pārvalde
atgādina: bērnudārza
audzēkņiem pašvaldības pabalsts ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai tiek piešķirts
uz trīs mēnešiem, un,
tā kā iesniegums tiek
izvērtēts desmit dienu
laikā, lai pabalsts tiktu
piešķirts ar nākamo
mēnesi, iesniegums
jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
Sociālo lietu pārvalde šo jautājumu aktualizē, jo no daudzbērnu ģimenēm izskanējuši
pārmetumi, ka par novembri
nav piešķirtas brīvpusdienas.
Arī laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» redakcijā vērsušies vairāki
daudzbērnu ģimeņu pārstāvji,
kuri ir neizpratnē: iepriekšējais iesniegums par pabalsta
piešķiršanu iesniegts augustā,
bet, aizejot uz Sociālo lietu pārvaldi novembrī, pabalsts tiks
piešķirts tikai par decembri un
vecākiem pašiem jānorēķinās
par ēdināšanas pakalpojumiem
novembrī.
Sociālo lietu pārvaldes Sociā
lās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
uzsver, ka iesniegums par pabalsta piešķiršanu jāiesniedz līdz
15. datumam, lai pabalstu varētu piešķirt ar nākamo mēnesi. Ja
tas tiek izdarīts vēlāk, pabalsts
tiks piešķirts ar aiznākamo
mēnesi. Respektīvi, ja vecāki
pārvaldē ar iesniegumu vērsās
pēc 15. oktobra, brīvpusdienas
par novembri nevar tikt piešķirtas, un, lai tās tiktu piešķirtas

ar decembri, iesniegums bija
jāiesniedz līdz 15. novembrim.
Tagad līdz 15. decembrim jāiesniedz iesniegums, lai pabalsts
tiktu piešķirts ar janvāri.
M.Liepiņa arī norāda, ka ar 1.
oktobri tika mainīta norēķinu
kārtība ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju – līdz šim
pašvaldība par ēdināšanu maksāja avansā, bet vecāki nesekoja
līdzi tam, cik punktuāli viņu
bērni apmeklē izglītības iestādi,
neziņoja par to pārvaldei, un
tāpēc radās būtiskas pārmaksas.
Sociālo lietu pārvaldes pārstāve
min, ka pārmaksātās summas
sasniegušas pat 157, 121 un
115 latus par bērnu. «No 1.
oktobra pašvaldība par ēdināšanu pakalpojuma sniedzējam
maksās pēc fakta – Sociālo lietu
pārvalde bērnudārziem iesniedz
sarakstus ar bērnu vārdiem,
kuriem tiek piešķirts pabalsts,
ēdinātāji izrakstīs rēķinus,
ko pārvalde apmaksās,» viņa
skaidro, norādot, ka norēķinu
kārtības maiņa neietekmēja to,
ka atsevišķām ģimenēm laikus
neiesniegtu iesniegumu dēļ
izveidojās «caurums» un par
kādu mēnesi pašiem jāmaksā
par pusdienām. Sociālo lietu
pārvalde uzsver, ka iespēju robežās ģimenēm cenšas palīdzēt
risināt radušos situāciju, tomēr
vecākiem ir jāsaprot, ka tas ir
pabalsts un tiek piešķirts uz
iesnieguma pamata.
Ar pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību var iepazīties pašvaldības saistošajos
noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi», kas pieejami
Sociālo lietu pārvaldes mājas lapas www.jelgava-soclp.lv sadaļā
«Dokumenti».

Pensionāru biedrību tagad
vada Brigita Baškevica
No 1.lpp.

B.Baškevica iepriekšējos trīs
gadus pildīja M.Kolnejas vietnieces pienākumus un arī diendienā strādāja centrā «Sadraudzība», koordinējot tā darbu. Jāpiebilst, ka viņa bija arī vienīgā
kandidāte uz šo amatu.
Jaunievēlētā vadītāja nenoliedz, ka ir nobijusies, taču
senioru paustā uzticība pārliecinājusi uzņemties šo atbildību. «Nevaru apsolīt, ka spēšu
noturēt to latiņu, ko uzstādījusi
Marija ar savu komandu, taču
es ļoti un no visas sirds centīšos. Centrs ir kā manas otrās
mājas, un esmu piedalījusies
gan tā izveidē, gan remontos,
gan iekārtošanā, gan darbībā.
Es šeit jūtos patiešām labi, un
man ir patiess prieks, ja ar savu
darbu varu palīdzēt arī citiem
ikdienu darīt interesantāku,»
tā jaunā vadītāja, solot, ka
nekas neapstāsies un gaidāmi
arī jaunumi. Vairākas ieceres
viņai jau padomā. «Galvenais,
gribu aicināt biedrus būt aktīviem, iesaistīties un negaidīt,
ka viņiem viss tiek pienests
klāt. Strādājot komandā, mēs
varēsim gāzt lielākus kalnus.
Jūtu, ka atbalsts man ir,» tā
vadītāja. Viņa lēš, ka jau pavisam drīz centrā «Sadraudzība»
varētu tikt iekārtota veselības
istaba – tajā, sadarbojoties ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi,

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Visi suņi pilsētā
būs jāreģistrē

«Pilsētsaimniecības» rīcībā esošā informācija liecina, ka 2012. gadā
Jelgavā reģistrēts tikai 131 suns, bet 2013. gadā – 66 suņi.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Domes sēdē pagājušajā nedēļā apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi «Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā».
Viens no punktiem, kas iekļauts noteikumos, ir
par suņu reģistrāciju – līdz 2016. gada 1. jūlijam
suņa īpašniekam vai turētājam savs suns, ja tam
nav implantēta mikroshēma, jāreģistrē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» vai
pie personas, ar kuru tā ir noslēgusi attiecīgu līgumu. «Pilsētsaimniecības» pārstāve Diāna Štopene
norāda, ka Jelgavā pēdējos nepilnos divos gados
reģistrēti tikai 197 suņi.
«Pilsētsaimniecības» pārstāve
skaidro: tas, ka suns jāapzīmē ar
mikroshēmu un jāreģistrē valsts
aģentūrā «Lauksaimniecības
datu centrs», ir noteikts Ministru kabineta (MK) noteikumos
nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība». Līdz
2016. gada 1. jūlijam, ja sunim
nav implantēta mikroshēma, to
var reģistrēt pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība», saņemot
reģistrācijas žetonu. Suņa reģistrācija ir vienreizēja, un maksa

par to ir 1,50 lati plus PVN.
«Pilsētsaimniecības» rīcībā esošā
informācija liecina, ka 2012. gadā
Jelgavā reģistrēts 131 suns, bet
2013. gadā – 66 suņi.
No brīža, kad suns piereģistrēts, saimniekam par suņa
turēšanu Jelgavā ir jāmaksā
ikgadējā pašvaldības nodeva, kas
ir trīs lati gadā. Ir arī noteikts
personu loks, kam pienākas atvieglojumi. D.Štopene informē,
ka 2012. gadā nodeva iekasēta
par 46 suņiem 111,6 latu apmē-

rā, šogad (deviņos mēnešos) – par
36 suņiem 91,2 latu apmērā.
Jaunajos saistošajos noteikumos ir precizēts: mājas dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs nodrošina,
lai sunim pie kakla siksnas būtu
piestiprināts suņa reģistrācijas
žetons un kaķim aplikta kakla
siksna (ar vai bez norādes par
dzīvnieka īpašnieka vai turētāja
kontaktinformāciju), ja mājas
dzīvnieks atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai
turējumā esošās teritorijas. Par
šo noteikumu neievērošanu mājdzīvnieka īpašniekam varēs tikt
piemērots naudas sods līdz 100
eiro. Saistošie noteikumi stāsies
spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Citu mājdzīvnieku, piemēram,
sesku, putnu, rāpuļu, abinieku,
zivju, trušu, šinšillu un citu sīko
zīdītāju, turēšanas nosacījumi ir
definēti MK noteikumos nr.266
«Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai».

Nodod bibliotēkā grāmatu bez kavējuma naudas!
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 31. janvārim Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās – «Pārlielupe»,
Miezītes bibliotēkā un
bērnu bibliotēkā «Zinītis» – norisināsies tradicionālās Aizmāršīgo
lasītāju dienas. Tas nozīmē, ka divu mēnešu
laikā bibliotēkas neiekasēs kavējuma naudu
par laikā nenodotajiem
iespieddarbiem.

strādās medmāsas, kuras trīs
reizes nedēļā konsultēs pilsētas
seniorus un palīdzēs uzturēt
veselību. «Tāpat pavisam drīz
centrā būs pieejami masiera
pakalpojumi, kurus piedāvās
viena no biedrības biedrēm,»
dažus no jaunumiem izstāsta
B.Baškevica, uzsverot, ka galvenais, lai biedri nestāv malā, bet
iesaistās, izmanto, kā arī izsaka
idejas un rīkojas. «Esmu gatava
turpināt darbu biedrībā un  Ritma Gaidamoviča
«Sadraudzībā» ielikt visu savu
Atzīmējot Starptausirdi,» tā jaunā vadītāja.
tisko invalīdu dienu,
Jāpiebilst, ka Jelgavas Pensiopirmo reizi Jelgavā
nāru biedrība šobrīd apvieno vaisveikti trīs iestāžu un
rāk nekā 360 biedru, no kuriem
uzņēmumu, kurus cillielākā daļa izmanto iespēju darvēki ar īpašām vajaboties dažādās interešu grupās,
dzībām atzinuši par
pulciņos un klubiņos «Sadraupieejamākajiem mūsu
dzībā». Vadītāja uzsver, ka jauni
pilsētā, saimnieki.
seniori šeit tiek gaidīti vienmēr.
Dienas centrs «Sadraudzība»,
Pateicības rakstu no Jelgavas
kurā mājo Pensionāru biedrība,
Sabiedrības
integrācijas pārvalatrodas Dobeles ielā 62a.
des un Sociālo lietu pārvaldes
saņēma Jelgavas poliklīnika,
Kļūdas labojums
kas izpelnījusies vislielāko atbal28. novembra laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 2. lapaspuses intervijā ar Jel- stu. Pateicības raksts pasniegts
gavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli ieviesusies kļūda.
arī Ģederta Eliasa Jelgavas
Pareizi jābūt – tuvākajos gados rekonstruēta tiks airēšanas bāze Pils salā.
Vēstures un mākslas muzejam

Pagājušajā gadā Aizmāršīgo lasītāju dienu laikā saistības ar bibliotēkām nokārtoja 591 lasītājs
un kopumā bibliotēkām izdevās
atgūt ap 1300 grāmatu, žurnālu,
mūzikas un filmu CD, informē
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Lasītāju apkalpošanas nodaļas
vadītāja Vivita Armanoviča.
Bibliotēka arī šogad aicina
lasītājus, pie kuriem «aizķērušies» bibliotēku iespieddarbi,
izmantot šo iespēju – nodot tos,
nemaksājot kavējuma naudu.
«Ikviens izdevums ir vērtīgs un
bibliotēkai nepieciešams, tāpēc

lasītāji, pie kuriem glabājas
bibliotēkas grāmatas, žurnāli,
aicināti izmantot šo iespēju un
nodot tos, nemaksājot kavējuma
naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās iespējams
aizvietot ar citām līdzvērtīgām.
Par to lasītāji aicināti interesēties katrā konkrētā bibliotēkā,»
uzsver V.Armanoviča.
Jāpiebilst gan, ka Aizmāršīgo
lasītāju dienu akcija neattiecas uz
Zinātniskās bibliotēkas maksas
abonementu. Grāmatām, kas paņemtas šeit, nomas maksa – divi
santīmi dienā – paliek spēkā.

Nosaukti pilsētas pieejamākie objekti
un pašvaldības iestādei «Pilsētsaimniecība». Īpaši invalīdi
uzsvēruši nesen rekonstruētās
ielas – Raiņa un Lielo –, kur esot
padomāts par visiem. «Viens no
pirmajiem saucieniem, iepazīstot
pasauli, ir: «Es pats.» Tas ir ļoti
svarīgi, ja gribi nokļūt tur, kur
vēlies. Arī daudziem cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām pilsētā
ir ļoti svarīgi, lai viņi iztiktu
bez citu palīdzības un nokļūtu
vietā, kur nepieciešams. Tāpēc,
organizējot vides pieejamības
monitoringu, nolēmām, ka šogad
ir jāatzīmē cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām pieejamākie objekti,»
atzīst Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne. Objektus
īpašā anketēšanā noteica pilsētas

invalīdu biedrību biedri, kuri
vislabāk var pārbaudīt to, cik
pieejami ir mūsu uzņēmumi,
iestādes un ielas.
Jāpiebilst, ka novembrī notika
arī kārtējais vides monitorings,
kurā novērtēta pieejamība muzejā, viesnīcās «Jelgava» un
«Zemgale» un Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. «Vides
pieejamība pilsētā ar katru
gadu uzlabojas un ir jūtams,
ka cilvēkus ar kustību traucējumiem izprot vairāk. Noteikti
jāuzslavē rekonstruētā Raiņa un
Lielā iela, jaunizbūvētās invalīdu uzbrauktuves pie Jelgavas
un Jelgavas novada domes,»
tā sertificēts vides pieejamības
eksperts Kārlis Rūba.
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Īsi
 VUGD informē, ka piektdien,
6. decembrī, pulksten 10 uz trim
minūtēm visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai
pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību
un tās darbību, skaņas signāla dzirdamību, kā arī konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes sirēnu un
to centrālās vadības pults darbībā.
Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata
uztraukties un turpmāka rīcība nav
nepieciešama.
 Piektdien, 6. decembrī, Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvalde organizē pasākumu par godu
Valsts policijas 95. gadadienai.
Tā laikā interesenti pie Jelgavas
kultūras nama no pulksten 12 līdz
15 varēs apskatīt policijas trafarēto autotransportu, ekipējumu
un iepazīt dienesta suņus Enriko
un Bak. Piedalīties aicināti visi
interesenti – gan bērni un skolēni,
gan pieaugušie –, kurus sagaidīs
Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Vēl bez
transporta un speclīdzekļu apskates
un iepazīšanās ar dienesta suņiem
ikviens varēs uzdot policistiem sev
interesējošus jautājumus.
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka sakarā ar dzeramā ūdens
apgādes sistēmas profilaktisko
dezinfekciju Jelgavā 9., 10. un
11. decembrī ūdenim iespējama
neliela hlora smaka un piegarša.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē,
jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas, taču ūdeni
pirms lietošanas uzturā ieteicams
uzvārīt. «Jelgavas ūdens» atvainojas jelgavniekiem par sagādātajām
neērtībām.
 Vadošais eksporta konsultāciju un tirgus analīzes uzņēmums
Baltijā «GatewayBaltic» veicis
pētījumu, lai noskaidrotu, kurš
Latvijā ir eksportspējīgākais biznesa inkubators. Pētījuma dati
liecina, ka šis gods pienākas
Jelgavas Biznesa inkubatoram.
Pētījuma autori skaidro, ka Jelgavas
Biznesa inkubatorā no aptaujātajiem
uzņēmumiem eksportē vislielākais
kompāniju skaits, kā arī vidēji viens
inkubatora uzņēmums eksportē uz
2,5 valstīm.
 Apbalvoti Valsts valodas centra
rīkotās akcijas «Latviešu valodai
draudzīga vide» laureāti. Starp 23
uzņēmumiem, kas atzīti par piemēriem valsts valodas lietošanas
jautājumos, ir arī Jelgavas ēdināšanas uzņēmums «Silva». «Patiesībā ir
mazliet dīvaini – agrāk, pirms desmit
piecpadsmit gadiem, valsts valodas
pārbaudes notika regulāri, bet tagad
jau nekas ikdienā netiek baudīts. Bet
mums jau tas ir iegājies un notiek
automātiski. Tas ir pašsaprotami, ka
informācijai ēdienkartē un uz cenu
zīmēm jābūt latviešu valodā. Arī darbiniekiem, kam jāstrādā ar klientiem
vai dokumentāciju, ir jāprot valsts
valoda,» tā uzņēmuma vadītāja
Sandra Blūmane. Viņa norāda, ka
ikviens konkurss uzņēmumam liek
sasparoties un pārliecināties, vai
tiešām viss ir kārtībā.

Ritma Gaidamoviča
Piedāvājam
darbu
profesionālā
95. koda
pasniedzējam krievu valodā.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2013. gada 10. decembrī
pulksten 18 organizē

ATVĒRTO DURVJU DIENU

2014./2015. m.g.
1. klašu skolēniem un vecākiem.
Skola piedāvā
tikšanos ar skolas vadību:
• iepazīšanās ar izglītības programmu piedāvājumu,
• atbildes uz vecāku jautājumiem,
• iepazīšanās ar interešu izglītības piedāvājumu;
praktiskas nodarbības vecākiem un bērniem:
• robotikā un netradicionālajā matemātikā.
Sīkāka informācija
pa tālr. 63020277, 63045548
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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LLU pētnieki, doktoranti un maģistranti, izstrādājot savus zinātniskos
darbus un radot jaunus produktus, darba procesā iesaista uzņēmējus.
To, kā šī sadarbība dod rezultātu, «Jelgavas Vēstnesis» uzzina, tuvāk
iepazīstot četrus pētījumus jeb produktus, kas tapuši tepat LLU – ātri
pagatavojami kartupeļi bez konservantiem; cik efektīva ir trakumsērgas
vakcīna; jaunākās metodes, pēc kurām notiek mežu uzmērīšana; cik
ienesīgs varētu būt trifeļu audzēšanas bizness.

Jelgavā ražoti ātri
pagatavojami kartupeļi!?
«Paņem paciņu, uzber uz pannas, 10 minūtes apcep, un
gatavs,» tā savu izstrādāto
produktu prezentē LLU doktorante Aija Ruzaiķe. Šobrīd šis
produkts – ātri pagatavojamās
kartupeļu daiviņas un šķēlītes
bez konservantiem (klasiskās
un ar sviesta vai ķiploku mērci)
– jau pieejams veikalos.
Doktorante divus gadus strādā SIA
«Paplāte Nr.1», kas nodarbojas ar dārzeņu
pārstrādi, un paralēli studē LLU. «Idejas par
jauniem produktiem bija, un sapratu, ka ar
LLU laboratoriju un uzņēmuma iespējām
tās var arī realizēt.Šodien lielākā daļa
cilvēku ir ļoti aizņemti un viņiem neatliek
daudz laika maltītes gatavošanai, līdz ar to
priekšroku dod ātri pagatavojamai pārtikai.
Taču, izdzirdot «ātri pagatavojams», uzreiz
asociācija – neveselīgi. Tajā pašā laikā daudz
tiek runāts, darīts, lai cilvēki ēstu veselīgi.
Mēs meklējām risinājumu, kā varētu tepat
Zemgalē audzētos kartupeļus padarīt par
veselīgu, ātri pagatavojamu pārtiku,» stāsta
doktorante, piebilstot, ka tas panākts ar
termiskās apstrādes tehnoloģijas palīdzību, kas iztvaicē kartupeļus, un cilvēkam,
nopērkot tos veikalā, nepieciešams tikai
mikroviļņu krāsnī, cepeškrāsnī vai uz pannas tos uzsildīt. Piecas līdz desmit minūtes,
un gatavs. «Kartupeļi tiek nomizoti, sagriezti, ielikti vakuuma maisā un termiski
apstrādāti – iztvaicēti jeb jau pagatavoti.

Būtiskākais: kartupeļiem netiek pievienoti
konservanti un pārtikas piedevas, līdz ar to
produkts ir dabīgs. Pēc šādas tehnoloģijas
pagatavotiem kartupeļiem ir izteiktāka
garša un aromāts, jo tos gatavo savā sulā,»
stāsta A.Ruzaiķe. Tieši ar termiskās apstrādes tehnoloģiju panākts, ka produkta,
kas tik ātri bojājas, derīguma termiņš ir trīs
mēneši un kartupeļus var uzglabāt istabas
temperatūrā. Šobrīd klasiskās kartupeļu
daiviņas ar zīmolu «Nissi» nopērkamas
lielveikalos «Prizma» un «Stockmann»,
bet, paplašinot produkcijas klāstu, radītas
arī daiviņas, kurām pievienota sviesta vai
ķiploku mērce. Tās ar zīmolu «La Nature»
nopērkamas «Rimi» lielveikalos, cena – 0,79
lati par puskilogramu. «Izdzirdot cenu, jautā, kāpēc tik dārgi? Bet parēķinām, cik laika
un naudas tērējam paši, vārot kartupeļus.
Kilogramu kartupeļu var nopirkt par 25
santīmiem, tos nomizojot, paliek labākajā
gadījumā kādi 800 grami. Tie ir jāizvāra,
kur tiek tērēta gāze vai elektrība un dārgākais – mūsu laiks. Kādas 40 minūtes aiziet,
kamēr gatavs. Intereses vadīti, sarēķinājām, cik izmaksā patērētais laiks, ja tas ir
mans darbs un es par to saņemu minimālo
algu mēnesī. Tad 40 minūtes mana laika
izmaksā 1,20 latus,» skaidro doktorante.
Vēl viens biežāk uzdotais jautājums – kā
var trīs mēnešus uzglabāt, nepievienojot
konservantus? Jūs kaut ko noklusējat!
«Es saku: ar tehnoloģijām, ko izmanto
šodien, var panākt neiedomājamas lietas,»
tā doktorante.

LLU izmēģinājumu
laukā šogad iekārtots trifeļu dārzs,
kurā raža gan gaidāma pēc kādiem
septiņiem gadiem,
taču pētnieces Antras Balodes galvenais uzdevums
ir noskaidrot, vai šī
sēne, kas tiek dēvēta par «pazemes
delikatesi», ieaugs
arī mūsu zemē.

Aug trifeles, kuru cena
kilogramā – simtos latu
Pirms dažiem gadiem Latvijas
iedzīvotāji aktīvi pievērsās gliemežu audzēšanas biznesam,
bet nu sāk skatīties citā virzienā – grib audzēt trifeļu sēnes
– pārtikas delikatesi, kuru izcilāko šķirņu cena par kilogramu
mērāma pat tūkstošos eiro. Arī
LLU izmēģinājumu laukā šogad
izveidots trifeļu modeļdārzs.
Tiesa, par pirmo ražu varot
sapņot tikai pēc pieciem septiņiem gadiem un arī tad tikai uz
pārdesmit gramiem. Pētnieku
mērķis gan nav gūt peļņu, viņu
galvenais uzdevums ir noskaidrot, vai «pazemes delikatese»
spēj augt arī Baltijas zemē.
LLU pētniece Antra Balode stāsta, ka
trifeļu audzēšanu šobrīd varot uzskatīt
par jaunu modes tendenci netradicionālajā
lauksaimniecībā. Interese ir, tikai cilvēkiem
jābruņojas ar pacietību, jo nekāds ātrais peļņas avots šis nebūs. Ieguldītās investīcijas,
ja trifeles augs, atmaksāsies tikai ar laiku.
«Latvijā šobrīd ir ap divdesmit trifeļu dārzu,
vecākais no tiem ir apmēram trīs gadus vecs
un savu pirmo ražu vēl tikai gaida. Tiesa,
viņi ar pētniekiem uz sadarbību pašlaik

LLU doktorantes
Aijas Ru
zaiķes pētījums bija
pamats
jauna
produkta
ražošanai.

neiziet, tāpat kā ārzemnieki – negrib atklāt
savus audzēšanas noslēpumus. Tajā pašā
laikā ir zemnieki, kuri grib pārliecināties,
vai kam tādam mūsu valstī ir nākotne.
Tāpēc šobrīd, izmantojot Eiropas fondu
projekta finansējumu, kopā ar Lietuvas
kolēģiem izveidojām savu dārzu. Centīsimies noskaidrot, vai šī ārzemniece ieaugsies
Latvijā, vai tai patiks mūsu klimats, kādi
apstākļi nepieciešami, kā arī strādāsim pie
tā, lai koku stādus, uz kuriem tiek potēts
sēņu micēlijs, arī varētu izaudzēt paši šeit,
nevis ievest no ārzemēm, kā tas ir šobrīd,»
stāsta pētniece. Modeļdārzā iestādītas 50
liepas, uz kuru saknēm uzpotēts trifeļu
micēlijs. Trifeles aug zem zemes uz noteikta
koka – ozola, lazdas vai liepas – jaunajām
saknēm. Pētniece atzīst, ka piemērotākā ir
lauksaimniecības zeme, jo mežā šī sēne nesadzīvotu ar mūsu spēcīgajām meža sēnēm.
Tāpat šo sēņu audzēšanai var noderēt zeme,
kur neaug citas kultūras.
Trifeļu audzēšana gan vairāk raksturīga
Francijai un Itālijai, kur klimats esot maigāks, taču LLU pētniece spriež: ir cerība,
ka arī pie mums tā augs. «Daudzās valstīs
šī sēne aug savvaļā, taču līdz ar lielo pieprasījumu samazinās trifeļu ieguves iespējas
savvaļā un tiek ierīkoti speciāli dārzi,»
stāsta pētniece.

LLU izmēģinājumu laukā iestādītas
vienas no populārākajām jeb tā sauktajām
vasaras trifelēm – Burgundijas trifeles, kuras ir pielaidīgākas dažādiem apstākļiem.
«Trifeles tiek uzskatītas par unikālu pārtikas delikatesi ar savu garšas un smaržas
buķeti, kurā jaušama grauzdētu valriekstu,
meža ogu, mitru sūnu un lapu, kā arī meža
zemes aromāts, kas vilina gardēžus visā
pasaulē. Te gan jāpiebilst, ka tās neēd kā
gaileņu vai baraviku mērci, bet gan lieto
pavisam mazliet – tikai kā piedevu ēdienam.
Piemēram, uz makaroniem uzrīvē mazliet
trifeļu, kas ēdienam piešķir citu garšu
un smaržu, vai tās ēd plānās šķēlītēs uz
maizes,» stāsta A.Balode. Jāteic, ka šī sēne
ir dārga – atkarībā no šķirnes sēņu cena
svārstās no dažiem simtiem līdz tūkstošiem
eiro par kilogramu. Piemēram, tādas šķirnes trifeles, kas aug LLU lauciņā, Francijā
kilogramā maksā 500 eiro. Tā kā savu trifeļu vēl nav, pētniece vasarā dažas atvedusi
no Francijas, kuras, lai ilgāk saglabātu, tiek
turētas saldētavā.
Pētniece atzīst, ka aizrautīgs notikums ir
ražas vākšana. Agrāk savvaļā trifeles meklēja cūkas, bet tagad izmanto speciāli apmācītus suņus. Tikai dzīvnieks spēj atrast
šīs delikateses tieši tajā brīdī, kad sporas ir
gatavas un izdalās smaržu buķete.

Cik efektīva ir meža dzīvnieku
Kādi koki un cik augsti mežā – noskaidro, izmantojot
vakcinācija, metot vakcīnas no gaisa? modernas tehnoloģijas
noklāta Latvijas teritorija, un arī nebija
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes doktorants Pārtikas
veterinārā dienesta Veterinārās
uzraudzības departamenta direktors Edvīns Oļševskis vērtējis
trakumsērgas vakcinēšanas
efektivitāti 20 gadu garumā.

Pētījums apstiprina, ka, izkaisot vakcīnas
pa visu Latvijas teritoriju no lidmašīnām, ir
atrasts šobrīd optimālākais veids, kā cīnīties
ar neārstējamās slimības izplatību. To apliecina dati – pēdējais saslimšanas gadījums reģistrēts 2012. gadā un, ja līdz nākamā gada
februāra beigām netiks reģistrēts neviens
saslimšanas gadījums, Latviju varēs deklarēt kā brīvu no trakumsērgas, kas reizē ļaus
samazināt vakcīnu apjomu valstī.
«Pirmie mēģinājumi cīnīties ar trakumsērgu Latvijā uzsākti 1991. gadā, kad
vakcīna ar šļirci tika ievadīta zivju vēderos
vai vistu galvās un tās sadarbībā ar medniekiem tika novietotas vietās, kur it kā
pulcējas lapsas. Taču šādi netika aptverta
visa valsts un vakcīnu skaits bija mazs,»
tā E.Oļševskis. Jau no 1998. gada cīņā
ar trakumsērgu tiek izmantota vakcīna,
kas iestrādāta ēsmā, taču arī šī līdz 2004.
gadam tika izvietota sadarbībā ar medniekiem atsevišķās vietās. Šajā posmā krietni
palielinājies vakcīnu skaits, taču galvenā
problēma – ar tām netika vienmērīgi

iespēju izkontrolēt vakcīnu iedarbību.
«No 2005. gada cīņā tika ieviesta jauna
stratēģija – vakcīnas ar lidmašīnām kaisa
no gaisa, tādējādi pārklājot visu valsts teritoriju,» stāsta E.Oļševskis, piebilstot, ka
paplašinājušās arī iespējas, kā pārbaudīt
trakumsērgas vakcīnu efektivitāti, izmantojot laboratoriskos izmeklējumus. «Analizējot rādītājus, noskaidrots, ka optimālais
vakcīnu apjoms Latvijā gadā ir aptuveni
3,3 miljoni, kas tiek izvietotas pavasarī
un rudenī. Laboratoriski pārbaudot dzīvniekus, datubāzes informācija pierāda, ka
dzīvnieki ir ēduši šīs vakcīnas un viņiem izveidojusies imunitāte,» stāsta E.Oļševskis.
Viņš stāsta, ka no 2005. līdz 2011. gadam
vakcinēšanai iztērēti septiņi miljoni latu,
taču panākts, ka valstī reģistrēts vairs tikai
viens saslimšanas gadījums. «Efektivitāte
ir augsta, liecina mana pētījuma rezultāti.
Tāpēc praktiskie ieteikumi ir vairāk saistīti
ar to, kā rīkoties tālāk. Līdz šim, lai pasargātos no saslimšanas, mājdzīvnieki pret
trakumsērgu bija jāvakcinē katru gadu,
bet, ņemot vērā pētījuma rezultātus, šie
noteikumi ir mainīti. Tagad mājdzīvniekus
var vakcinēt retāk saskaņā ar vakcīnas instrukciju,» stāsta E.Oļševskis . Jāpiebilst, ka
gadā meža dzīvnieku vakcinēšana izmaksā
1,2 miljonus latu, no kuriem 75 procentus
sedz Eiropas Savienība.

Jaunu tehnoloģiju ienākšana
dažādās nozarēs jau kļuvusi
par neatņemamu sastāvdaļu,
tādējādi cenšoties atvieglot
darbu un arī procesu padarīt
ekonomiski izdevīgāku. LLU
Meža fakultātes (MF) pētnieki,
sadarbojoties ar Informācijas
tehnoloģiju fakultātes kolēģiem, radījuši jaunu programmatūru, ar kuras palīdzību var
veikt meža inventarizāciju.
Vispirms no lidmašīnai pievienotas tehnikas tiek veikta
meža aerofotografēšana un
aerolāzerskenēšana no gaisa,
bet iegūtos datus LLU pētnieki
apstrādā savā programmā, lai
noskaidrotu dažādus rādītājus
par mežu – veiktu meža inventarizāciju.

LLU pētnieki izveidojuši meža inventarizācijas metodi jeb programmu, kurā tiek
apstrādāti gaisā iegūtie dati, lai pēc tiem
varētu noskaidrot, kāds ir šis mežs. «Šie
darbi tiek veikti ciešā sadarbībā ar uzņēmumu «Metrum», kuram ir attiecīgā tehnika, lai iegūtu datus no gaisa, bet mūsu
uzdevums ir tos apstrādāt,» stāsta MF
pētnieks Gints Priedītis. Galarezultātā

pētnieki var izveidot trīsdimensiju modeli,
parādot, kāds izskatās saimnieka mežs,
noskaidrojot dažādus mežaudzes parametrus. «Piemēram, ar lāzerskenēšanas
palīdzību iegūst tādus rādītājus kā koka
augstums, var noteikt to atrašanās vietu
un vainaga dimensiju. Bet, izmantojot
abus – skenēšanas un fotografēšanas datus
–, noskaidrojam koku sugas. Tiesa, šobrīd
strādājam pie programmas pilnveides, lai
tā sniegtu arvien vairāk parametru,» tā
G.Priedītis. Viņš uzsver, ka galvenais ir
panākt, lai cilvēkam pēc iespējas mazāk
mērījumu ir jāveic reāli dabā. «Līdz šim
un arī šodien, lai ko uzzinātu par mežu,
cilvēki mērījumus veic dabā. Saprotams,
ka cilvēks nevar izmērīt visus mežaudzes
kokus, viņš datus iegūst no izlases, līdz ar
to tie nav tik precīzi. Taču, automatizējot
datu apstrādi, ir iespēja paaugstināt to
kvalitāti,» uzskata G.Priedītis, piebilstot,
ka, izmantojot jaunās tehnoloģijas, meža
inventarizācija būtu arī finansiāli izdevīgāka, jo cilvēka darbs izmaksā dārgi, un,
būtiskākais, tas ir laikietilpīgi. «Tiesa,
tehnoloģija ir izdevīga, ja jāiegūst dati
par lielām teritorijām, tāpēc Latvijā šī
metode pamatā tiek izmantota pagaidām
tikai pētījumiem, jo apjomi nav tik ievērojami. Ja mežs ir piecu hektāru platībā,
lidmašīnu gaisā celt izmaksā dārgi, līdz

LLU Meža fakultātes pētnieki sadarbībā
ar uzņēmumu «Metrum» turpina darbā
ieviest jaunākās tehnoloģijas un šobrīd
izstrādājuši programmatūru, ar kuras
palīdzību var veikt meža inventarizāciju.
ar to mazo mežu īpašniekiem šī metode
nav saistoša,» atzīst pētnieks, konkrētas
summas gan nosaucot. Viņš min, ka šobrīd
notiek sadarbība ar kaimiņvalsti Krieviju,
kas izmanto Jelgavā radīto metodi savu
mežu inventarizācijā. Turklāt, līdzīgi kā
citās nozarēs, arī šeit jaunās tehnoloģijas
attīstās ik mirkli, uzrodas jauna konkurence, kas samazina cenas un liek kļūt
pieejamākiem. Līdz ar to tas esot tikai
laika jautājums.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

sports

Ceturtdiena, 2013. gada 5. decembris

Pretendē uz
vietu LOV

Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra bokseris Artjoms Haņe
vičs iekļauts Latvijas
Olimpiskās vienības
(LOV) kandidātu sarakstā. Kā skaidro LOV
pārstāve Marita Vilciņa, Artjoms ir izpildījis
atlases kritērijus, kas ir pamats uzņemšanai LOV. Decembra vidū notiks sēde, kurā
tiks apstiprināti LOV dalībnieki. «Artjoms
ir pretendents uz LOV Jaunatnes sastāvu,
kura sportisti saņem nelielu finansējumu
treniņu sacensību programmai, kā arī medicīnisko atbalstu,» skaidro LOV pārstāve.
Jāatgādina, ka A.Haņevičs šogad pasaules
un Eiropas jaunatnes čempionātos boksā
izcīnīja 5. vietu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izcīna Novadu kausu

Jelgavas peldēšanas skola izcīnījusi Novadu
kausu. Jelgavnieki valsts mēroga sacensībās
izcīnīja 11 zelta, 10 sudraba un 7 bronzas
medaļas. Par labākajiem Zemgales peldētājiem tika atzīti Zane Tīrumniece (attēlā) un
Deniss Komars. Zane izcīnīja 4 zelta medaļas
individuāli un 2 – stafetē, kā arī uzstādīja
divus sacensību rekordus: 50 m brīvajā stilā
(0,25:90 s) un 50 m tauriņstilā (0,28:91 s).
Jāpiebilst, ka Zanes
rezultāts 100 m kompleksā tika atzīts par
trešo augstvērtīgāko
sacensību rezultātu
nopelnīto punktu
ziņā. Savukārt Deniss
izcīnīja zelta un sudraba medaļu.

Uzvar Latvijas Kausā

Latvijas
Triatlona
federācija paziņojusi
2013.
g a d a
Latvijas
Kausa
uzvarētājus. Savā vecuma grupā
pirmo vietu kopvērtējumā ieņem Elza
Mestere un Artjoms Ščerbakovs (abi
attēlā). Otro vietu ieņem Iļja Keldanovičs un Vladimirs Kuzmenko, trešo
– Dārta Mestere. Jelgavas klubs «Piramida Triathlon Club» izcīnījis pirmo
vietu klubu konkurencē (piedalījās
13 klubi).
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Meklē darbu

Viesojas
Ivanāns

JLSS audzēkņi tikās ar HK
«Zemgale/LLU»
galvenā trenera
Jevgeņija Linkeviča bijušajiem audzēkņiem,
no kuriem zināmākais ir NHL «policists» Raitis Ivanāns (centrā). Raitis atklāja, ka spēlēt
spēka spēli bija spiests, lai izdzīvotu Kanādas
hokejā, jo tur puišiem ar viņa augumu un
fiziskajām īpašībām tā ir ierasta lieta. Viņš
stāsta, ka savulaik treneris spēlētājus, kuriem
somas nesa vecāki, nav laidis uz ledus. Tāds
pats sods bijis, ja skolā bija sliktas sekmes.
«Mums vajadzēja uzspēt visu,» tā R.Ivanāns,
piebilstot, ka pirms hokeja nodarbojies ar
dejošanu un kādu laiku abas nodarbes
viņam bija vienlaikus.

LU Pedagoģijas fakultātes studente var
palīdzēt mācībās latviešu valodā, krievu
valodā, angļu valodā, matemātikā.
Tālrunis 28738453.
Sociālās aprūpes speciālists, ir pieredze un
rekomendācijas. Pieskatīšu vai aprūpēšu
vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Labas pavārprasmes. Tālrunis 25941273.
Vadītājs ar savu vieglo auto. Tālrunis 29528681.
Celtnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 20485086.
Krāšņu mūrnieks, mūrēju kamīnus, plītis, krāsnis,
pirts krāsnis, siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Sieviete (60) – veca cilvēka aprūpētājas
darbu. Tālrunis 29788771.

«Ozoliņa mums komandā nav»

Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.

 Ilze Knusle-Jankevica

Izīrē

HK «Zemgale/LLU» šobrīd
aizvadījusi apmēram pusi
virslīgas čempionāta spēļu un devusies mēnesi ilgā
«piespiedu» atvaļinājumā
– seši komandas spēlētāji
pārstāvēs Latviju 26. Pasaules ziemas universiādē, kas
no 8. līdz 22. decembrim
notiks Itālijā.
«No vienas puses, jāpriecājas, ka seši
mūsu komandas spēlētāji pārstāv Latvijas studentu izlasi, bet, no otras puses,
treniņprocess apmēram uz mēnesi ir
apstājies,» saka komandas galvenais
treneris Jevgeņijs Linkevičs. Viņš atzīst,
ka sezonas sākums HK «Zemgale/LLU»
bija grūts un komanda bija tikai soļa
attālumā no bezdibeņa, tāpēc tas, ka
izjaukts komandas ritms, nav labi. «Komandas sniegums palēnām uzlabojas,
tā sāk izskatīties pārliecinošāk un tikai
tagad puiši sāk atgūt spēles garšu,» tā
treneris.

Lielo komandu nebija trenējis

Sezona hokeja komandai iesākās
ar negaidītu pārsteigumu – nedēļu
pirms sezonas sākuma par sadarbības pārtraukšanu paziņoja galvenais
treneris Igors Ļebedevs. Vietā uz ātru
roku tika ielikts līdzšinējais komandas kapteinis Guntis Pujāts, kuram
līdz šim pieredzes lielās komandas
trenēšanā nebija. «Cik zinu, pēdējos
divus gadus Guntis nav bijis nevienas
komandas galvenais treneris. Jelgavas
Ledus sporta skolā viņš bija U-10
komandas trenera asistents,» norāda
J.Linkevičs. Viņš uzaicinājumu atkal
ņemt komandas vadību savās rokās
saņēmis pēc pirmajām trīs spēlēm, no
kurām divās piedzīvots pamatīgs zaudējums. «Sākumā es atbildēju, ka man
vajadzīga nedēļa apdomāties, pavērot
komandas treniņprocesu. Pats redzēju
spēli pret «Ozolnieki/Monarch», kurā
zaudējām ar 2:7. Sapratu: ja komanda
tā spēlēs vēl nedēļu, izveidosies bedre,
no kuras izkļūt būs ļoti grūti,» treneris

lēmumu atgriezties komandā pieņēma
ātrāk – jau ar nākamo spēli.

Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
Cūkas kautķermeņus 1,76 Ls/kg.
Piegāde bezmaksas. T.29574016
Ļoti lēti mēbeles, stādu kastītes. T. 63023280.
2istabu dzīvokli skaistā vietā Valgundē,
tuvu Jelgavai.T.27816868
Ozola briketes – 130 Ls/t. Bērzs – 110 Ls/t.
T. 29907466

HK «Zemgale/
LLU» rezultatīvākais spēlētājs
šobrīd ir Miks
Komuls (nr. 73)
ar 8 gūtiem
vārtiem un 8
rezultatīvām
piespēlēm.
Foto: HK
«Zemgale/LLU»

Rezultativitātes rādītāji kritušies

Latvijas Hokeja federācijas mājas lapā
apkopotie čempionāta statistikas dati
liecina, ka HK «Zemgale/LLU» rezultatīvākais spēlētājs ir Miks Komuls, kurš
tabulā ierindojas 8. vietā. «Pagājušajā
sezonā Miks spēlēja trešajā maiņā, bet
šogad savu sniegumu ir uzlabojis. Kad
atsāku trenēt komandu, bija jāizveido
triecienmaiņa, kādas nebija vispār.
Tad nu tajā ieliku Miku kopā ar Gati
Gricinski. Tagad viņš spēlē spēcīgākajā
maiņā, strādā un mačā var iemest pat
trīs ripas. Cepuri nost!» savu spēlētāju
paslavē treneris. Labāko aizsargu topā
HK «Zemgale/LLU» spēlētājs Viesturs
Cimermanis ieņem 7. vietu – viņš guvis
trīs vārtus, atdevis sešas rezultatīvas
piespēles, nopelnījis 16 soda minūtes.
Ar viņa sniegumu gan treneris nav tik
apmierināts, jo visus trīs vārtus aizsargs
guvis sezonas pirmajās spēlēs un nu
laukumā ir diezgan kluss.
Arī vārtsargs Reinis Repšs vārtsargu
tabulā ir tikai devītais – viņš ielaidis
45 vārtus, kas vidēji spēlē ir 3,19 ripas.

«Reiņa sniegums sezonas sākumā nebija
stabils, bet tagad līdz ar visas komandas
kopējo stāju arī vārtsargs spēlē labāk,»
komentē J.Linkevičs, piebilstot, ka
«mūris» jau Latvijā ir tikai viens – Artūrs Irbe – un šodienas hokejā tādu
vairs nav.

Decembra spēles pārceltas

Līdz ar Latvijas komandas dalību
pasaules universiādē, virslīgas hokeja
čempionātā iestājusies pauze. HK
«Jelgava/LLU» pēdējo spēli aizvadīja
4. decembrī, un nu sekos apmēram
mēnesi ilgs pārtraukums. «Decembrī
plānotās spēles tiks pārceltas uz janvāri februāri, un tas būs ļoti saspringts
laiks – šajos mēnešos mums būs jāaizvada divpadsmit trīspadsmit spēles,»
norāda treneris.
Jāpiebilst, ka pasaules universiādē
piedalīsies HK «Zemgale/LLU» aizsargi
Jānis Bullītis un V.Cimermanis un
uzbrucēji M.Komuls, Artūrs Āboliņš,
Artūrs Batraks un Artjoms Ogorodņikovs.

FK «Jelgava» nosaucis
aizvadītās sezonas
labākos spēlētājus

Foto: Ivars Veiliņš

Meklēju darbu vecu, slimu cilvēku aprūpē.
Darba laiks nenoteikts, ir atbilstoša izglītība, pieredze. Tālrunis 25275786.
1-istabas dzīvokli RAFā. T. 29906904

Spēlē bez kapteiņa

HK «Zemgale/LLU» aizvadījusi 15 spēles: izcīnītas septiņas uzvaras, vēl divās
spēlēs uzvarēts papildlaikā, piedzīvoti
seši zaudējumi. Ar 25 punktiem turnīra
tabulā šobrīd trešā vieta. «Izteikts līderis
šosezon ir tikai viens – «Kurbads» –, bet
neteikšu, ka tā ir neuzvarama komanda.
Pārējās četras komandas – HS «Rīga/
Prizma», mēs, «Ozolnieki/Monarch» un
«Dinamo Juniors» – spēkos ir līdzīgas un
cīnās par 2. – 5. vietu,» ieskicē treneris,
uzsverot: tas nozīmē, ka katra spēle ir
svarīga un medaļu liktenis izšķirsies
pēdējās čempionāta spēlēs.
J.Linkevičs neslēpj, ka strādāt ar
komandu, kuras spēlētājos jaušama
bezcerība, bijis grūti, un tikai tagad
spēlētāji pamazām atgūst spēles garšu
un azartu. «Komanda it kā spēlēja, it
kā gribēja, bet nekas nesanāca – ripa
vārtos negāja. Un viņi arī zaudējumu
nepārdzīvoja. Un es nezināju, ko darīt: runāt vai sodīt.» treneris atzīst,
ka darbu apgrūtina tas, ka komanda
spēlē bez kapteiņa – laukumā neesot
spēlētāja, kas būtu galvenā trenera
balsts un palīgs. «Sanda Ozoliņa mums
nav,» nosaka treneris.
Iepriekšējos gados komandas kapteinis bija G.Pujāts, kurš pēc īsās un neveiksmīgās galvenā trenera «karjeras»
atgriezās uz ledus, tomēr J.Linkevičs
uzskata, ka hokejists ne tad, ne tagad ir
pienācīgā formā un, iespējams, šosezon
uz ledus vairs neatgriezīsies. «Sezonas
sākumā Guntim ar klubu bija konflikts
un viņš īsti netrenējās. Kad nāca piedāvājums trenēt komandu, viņš saprata,
ka spēlēt un trenēt šādā līmenī nav
iespējams. Kamēr viņš stāvēja pie borta,
zaudēja savu fizisko formu. Arī tagad
viņš ģimenes apstākļu dēļ netrenējas un
ir devies uz ārzemēm,» atklāj treneris,
norādot: no iepriekšējiem gadiem viņš
zina, ka G.Pujātam formas atgūšanai
nepieciešami 1,5 – 2 mēneši, bet nav
zināms, kad viņš vispār atgriezīsies Latvijā. «Izskatās, ka spēlētājs ir zaudēts,»
nosaka J.Linkevičš.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Ar pasākumu draudzīgā gaisotnē atzīmēts FK «Jelgava» sezonas noslēgums.
Kā ierasts, tika apbalvoti virslīgas spēlētāji vairākās nominācijās – balvas
spēlētājiem pasniedza FK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns (attēlā no labās). Žurnālistu atzinību guva vārtsargs Kaspars Ikstens; līdzjutēju
balsojumā par labākajiem spēlētājiem atzīti komandas kapteinis Deniss
Petrenko un Mārcis Ošs, kurš atmiņā noteikti palicis ar saviem tālu mestajiem
autiem. Pašu spēlētāju vidū par labāko tika atzīts pussargs Vadims Žuļevs
(attēlā no kreisās), kurš nevienā spēlē nežēloja sevi un izveidoja daudzus
bīstamus momentus pie pretinieku vārtiem. Rezultatīvākais pēc sistēmas
«vārti plus piespēles» bijis Maksims Daņilovs (6+3). Jāatgādina, ka FK «Jelgava» 2013. gada sezonu noslēdza 8. vietā.
Tagad futbolistiem ir neliels atvaļinājums, bet drīz komanda atsāks treniņus,
jo arī jaunā sezona sāksies ar virslīgas «Ziemas kausu». Biedrības «Latvijas
Futbola virslīga» valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs informē, ka «Ziemas
kauss» notiks no 20. janvāra līdz 23. februārim, bet spēļu grafiks varētu būt
zināms pēc 13. decembra, kad paredzēta biedrības kopsapulce.

Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
1-ist. dzīvokli. T. 29558600

Pērk
Pusmāju vai dzīvokli ar malkas apkuri.
T. 63023280.
Pērk meža īpašumus ar zemi visā Latvijā.
T. 29884983
Steidzami – apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T. 20323336.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Kvalitatīvs remonts. Visa veida apdare, santehnika, elektroinstalācija. T. 28861525, Jānis.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz noslēgt darījumus; celt prasību tiesā; nodibināt vai likvidēt
uzņēmumu; sniedz konsultācijas dažādos jautājumos. Raiņa 14. T.29179847 www.ademide.lv
Nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu
novērtēšana. T. 27805582
Konsultācijas par privātpersonu un juridisku personu maksātnespēju. T. 27805582
Biznesa plānu sagatavošana un finansējuma piesaiste. T. 27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Visdziļākā līdzjūtība Ainai Rokjānei,
māti zaudējot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
ANATOLIJS IVANOVS (1939. g.)
AUSMA GERŠEBEKA (1938. g.)
HERONIMS ZAVADSKIS (1929. g.)
REGĪNA RAGIŅA (1929. g.)
IMANTS ŪDRIS (1952. g.)
HARIJS KENKLIS (1925. g.)
AIVARS DĀVIŅŠ (1939. g.)
GAĻINA MIRONIČA (1927. g.)
ASTRA ŠTEINBERGA (1941. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst. 11 Zanderu kapsētā.
GUNĀRS BRANCS (1932. g.)
VALERIJS MAKARČENKO (1958. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst. 12.30 Bērzu kapsētā.
IRĒNA OZOLIŅA (1925. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst. 13.30 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1730.sērija.
9.30  «Lūsija ir klāt» (ar subt.). Vācijas romantiska drāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.55 «Ielas garumā».*
12.25 «Melu laboratorija».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Dzīvotprieks». Francijas ģimenes drāma. 2012.g.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1730.sērija.
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.55 «Brīnumskapja skola».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 40.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene 3». Seriāls. 1.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Ielas garumā».*
2.15 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.25 «Province».*
3.52 «Folkloras programma “Klēts”». Senās podniecības tradīcijas.*
4.07 «Aculiecinieks».*
4.20 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”». 1.sērija.*
5.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 6.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Torte».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 81.sērija
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»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Norvēģija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 4.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
17.35 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 14.sērija.
19.45 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 10.sērija.*
20.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
20.50 «Olimpiskā sporta studija».
20.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Čehija.
23.10 «Olimpiskā sporta studija».
23.25  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
0.25  «Maiju noslēpums». Vācijas piedzīvojumu filma.
2.05  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
3.05 «Hipokrāta zvērests». Dokumentāla filma.
4.20 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
5.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
5.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 14.sērija.

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 14». Itālijas seriāls. 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
11.45 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 20.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 75.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 16.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 17.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dienesta romāns. Mūsdienas». Krievijas komēdija.
23.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «LNT ziņu „Top 10”».
2.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 16. un 17.sērija.
4.00 «Degpunktā».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 1.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 254.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 27. un 28.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 3.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 158. un 159.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 26.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 119. un 120.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 709. un 710.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 29. un 30.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 41.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 710.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». 2.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 273.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 1.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 158. un 159.sērija.
1.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 3.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 119. un 120.sērija.

3.35 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 254.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Otrdiena, 10. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1731.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 40.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.50  «Sasalusī planēta». 1.sērija (ar subt.). BBC dok.filma.
13.45 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
14.10 «Akadēmiķis Jānis Stradiņš». LTV videofilma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1731.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 41.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».
1.00  «Mana ģimene 3». Seriāls. 2.sērija.
1.30 «Četras istabas».*
2.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.45 «Province».*
4.12 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
4.20 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».* 2.sērija.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 7.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Viesnīca».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 82.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 4.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 2.sērija
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Osakas posms».* 01.06.2013.
14.25 «“Red Bull X-fighters”». Pārraide no Osakas Japānā.*
15.05 «Olimpiskā sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 13.sērija.
0.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.15 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
1.45 «“The Verve” koncerts».
2.15 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
2.25 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Osakas posms». 01.06.2013.*
3.50 «“Red Bull X-fighters”». Pārraide no Osakas Japānā.*
4.30 «Olimpiskā sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 75.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dienesta romāns. Mūsdienas». Krievijas komēdija.
11.55 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 16.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 21.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 76.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 18.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 19.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ko domā vīrieši». Vācijas komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 20.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 60.sērija.
1.30 «Galileo».
1.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 18. un 19.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Šodien novados».
3.55 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
4.35 «Galileo».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 2.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 255.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 29. un 30.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 4.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 160. un 161.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 121. un 122.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 710. un 711.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 31. un 33.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 42.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 711.sērija.

tv programma
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.40 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
23.40 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.15 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.05 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 4.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 121. un 122.sērija.
3.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 255.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1732.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 41.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.35 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1732.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 42.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 3.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 15.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Province».*
3.57 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
4.25 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”». 3.sērija.*
5.17 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7

Ceturtdiena, 2013. gada 5. decembris
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 43.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 712.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 16.sērija.
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 11. un 12.sērija.
1.25 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 162.sērija.
1.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 5.sērija.
2.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 123. un 124.sērija.
3.35 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 256.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 712. un 713.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 35. un 36.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 44.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 713.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Ārzemnieks». ASV un Polijas spraiga sižeta filma.
0.05 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 164. un 165.sērija.
2.05 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 125. un 126.sērija.
3.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 257.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. decembris
LTV1

Piektdiena, 13. decembris
LTV1

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1733.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 42.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1733.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 15.sērija.
16.45 «LTV portretu izlase». Mihails Gruzdovs, Indra Roga.*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 43.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone». LTV dok. filma.
21.45  JAUNUMS! «Selfridžs». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00  «Mana ģimene 3». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «Četras istabas».*
1.15 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.20 «Province» (ar subt.).*
2.50 «Aculiecinieks».*
3.05 «J.S.Bahs, Š.Guno. “Ave Maria”». Dejo L.Beire un V.Jansons.*
3.10 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 43.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 16.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.30  «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija.
0.00  «Selfridžs». Seriāls. 1.sērija.
1.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.05 «Labāki laiki». Seriāls. 10.sērija.
3.10 «Province».*
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.20 «Partitūra. Imants Kalniņš».*
5.05 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
5.17 «Aizliegtais paņēmiens».*

6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 8.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Auto».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 83.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Čehija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 6.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.50 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 7.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 6.sērija
22.45 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 109.sērija.
23.50  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.50 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
1.20 «Imanta – Babīte».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Čehija.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LTV7

LNT

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 76.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Ko domā vīrieši». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Dzintara dziesmas».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 22.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 77.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 20.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 21.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 3». Lielbritānijas filma. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 61.sērija.
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 20. un 21.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 22.sērija.
4.10 «Galileo».

5.00 «Patiesā dzīve». 77.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 78.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 22.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 23.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Dzīves pažobele». Dokumentāla filma.
22.15 «Optimista stāsts». ASV melodrāma. 2012.g.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Galileo».
1.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 22. un 23.sērija.
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2009.g. 1.sērija.
4.25 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 3.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 256.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 31. un 32.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 5.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 162. un 163.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 123. un 124.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 711. un 712.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 33. un 34.sērija.

6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 9.sērija.
6.35 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 84.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. 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»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 6.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
12.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 2.sērija
13.05 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 7.sērija.
14.35 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dok. f.
15.00 TIEŠRAIDE! Olimpiskais atlases turnīrs kērlingā sievietēm.
Japāna – Latvija.
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 15.sērija.
19.45 «Piedzīvojums dabā».*
20.15 «Lidojuma plāns».
20.50  «Kapteiņa Skota piezīmes». Dokumentāla drāma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.00  «Trakie Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2007.g.
0.40 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 7.sērija.
1.35 «Džezs Rīgai – 800».*
2.25 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 20 km vīriešiem.*
5.00 «Piedzīvojums dabā».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 4.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 257.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 33. un 34.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 6.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 16.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 164. un 165.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 125. un 126.sērija.

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Mjanmā». 10.sērija.
6.35 «Munks un Lemijs. Aste». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 85.sērija
7.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
9.00 Olimpiskais atlases turnīrs kērlingā sievietēm.*
12.00 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
15 km distance ar kopēju startu vīriešiem.*
14.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013».
12,5 km distance ar kopēju startu sievietēm.*
15.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
16.25 «Tavs auto».*
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 15.sērija.
19.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens
vīriešiem.
21.00 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
21.30 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens
vīriešiem.
23.10  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 8.sērija.
1.00  «Trakie Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2007.g.
2.35 «“Astro Acoustic”. Grupas “Astro’n’out” albuma koncerts».*
3.35 «Imanta – Babīte».*
4.30 «SeMS. Laboratorija».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 78.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Romantika uz jumta». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 19.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 79.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 24.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.40 «Tauriņdeja». Rīgas kinostudijas drāma. 1971.g.
23.50 «Nodevējs». ASV krimināldrāma. 2008.g.
1.55 «Dzīvīte».
2.15 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 24.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
4.15 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 5.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 258.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 35. un 36.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 9.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 166. un 167.sērija.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim.seriāls. 11.sērija.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 5. decembris
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 127. un 128.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 37. – 39.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
21.30 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija.
0.00 «Uzraugs». Lielbritānijas kriminālkomēdija.
1.45 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 166.sērija.
2.10 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 7.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 127. un 128.sērija.
3.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 258.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”». 2.sērija.*
7.30  «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Petsons un Finduss. Petsona solījums».
Animācijas filma.
12.25 «Es un skola».
12.55 P.Putniņš. «Gaidīšanas svētki». Jaunatnes teātra izrāde.*
14.35  «Greisa Kellija. Monako princese». Dok.filma.
15.45 «Trīs ceturtdaļas». (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Kinotēka».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija “Nepaej garām!”».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija “Nepaej garām!”».
23.30 «Nakts ziņas». 23.38 Sporta ziņas. 23.40 Laika ziņas.
23.45  «Zvaigznes no debesīm» (ar subt.). Vācijas drāma.
1.40 «Kinotēka».*
2.10 «Lielā mūzikas balva 2012».*
5.00 «Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš». LTV videofilma.

LTV7

6.05 «Savējie». Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.05 «SeMS. Laboratorija».*
7.40 «Tiksimies Tartu».*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 10.sērija.*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Olimpiskā sporta studija».*
13.00  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
14.00 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
14.35  «Kapteiņa Skota piezīmes». Dokumentāla drāma.
15.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem.
16.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 16.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
18.00 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
18.30 «Melu laboratorija».*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2013”».
23.15 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.10 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*

4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Piedzīvojums dabā».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 79.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 1.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Galileo».
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 5.sērija.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 11.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 15.sērija.
14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Pretinieka valdzinājums». Romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 3.sērija.
23.50 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
1.50 «Ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
3.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.40 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 6.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 259.sērija.
6.50 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.25 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.15 «Mariposa un feju princese». ASV animācijas filma.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».
13.30 «Kinomānija».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija.
17.00 «Spītnieces savaldīšana». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». Animācijas filma.
21.30 «Mūsu ģimenes kāzas». Romantiska komēdija.
23.40 «Spītnieces savaldīšana». ASV komēdija.
1.35 «Ārzemnieks». ASV un Polijas spraiga sižeta filma.
3.15 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 6.sērija.
4.05 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 259.sērija.
4.45 «Nakts joki».

Svētdiena, 15. decembris
LTV1
6.03 «Vides fakti».*
6.35 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”». 3.sērija.*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00  «Sasalusī planēta» (ar subt.). BBC dok.filma. 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Eksporta un inovācijas balva 2013».
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kinotēka».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Ziemassvētku princese». Romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Laimīgajiem veicas» (ar subt.). Komēdija.
23.00 «Nakts ziņas».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
23.12  «Laimīgajiem veicas». Komēdija.
0.00  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 5.sērija.
1.40 «Melu laboratorija».*
2.40 «“De facto”».*
3.15 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dokumentāla filma.
3.25 «Province».*
3.55 “Iļģu” Ziemassvētku dziesmas.*
4.15  «Zvaigznes no debesīm». Vācijas drāma. 2011.g.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Savējie». Seriāls. 12. un 13.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.*
12.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». “Astana” – “VEF Rīga”.
15.00 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Spēle par 3.vietu.
17.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
18.00 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
19.00 «Misija Londonā». *
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
21.05 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
21.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
22.55 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm». Finālspēle.
1.00  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
2.05 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
2.35 «“SeMS” ceļo».*
3.30 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā sievietēm».
Latvija – Čehija.*
5.20 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 4.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Tors: Asgarda stāsti». Animācijas filma.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Riharda
Dāvja (dzimis 1980. gada 16. decembrī,
miris 2009. gada 3. jūlijā) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē, Lielajā
ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523) divu nedēļu laikā no aicinājuma publicēšanas dienas, lai vienotos par
rīcību ar R.Dāvja īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā R.Dāvja piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
VETERINĀRĀ KLĪNIKA
• Plašs veterināro pakalpojumu piedāvājums.
• Mūsdienīga diagnostikas aparatūra.
• Diennakts stacionārs.
• Neatliekamā palīdzība 24 stundas diennaktī.
Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava.
Tālruņi klīnikas reģistratūrā – 63021918, 29484198
www.vk.llu.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.

1. Izsoles priekšmets: četrpadsmit izsoles daļas ar sauso un vēja
gāzto koku koksnes kopējo krāju 227,9 m3 Zemgales virsmežniecības
3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapas www.
pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirtes dabā var apskatīt no š.g. 2. decembra līdz 11. decembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 13. decembra pulksten
10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks 2013. gada 13. decembrī pulksten 10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – Ls 74 (€ 105,29);
6.2. daļai Nr.2 – Ls 57 (€ 81,10);
6.3. daļai Nr.3 – Ls 77 (€ 109,56);
6.4. daļai Nr.4 – Ls 75 (€ 106,72);
6.5. daļai Nr.5 – Ls 33 (€ 46,95);
6.6. daļai Nr.6 – Ls 4 (€ 5,69);
6.7. daļai Nr.7 – Ls 209 (€ 297,38);
6.8. daļai Nr.8 – Ls 210 (€ 298,80);
6.9. daļai Nr.9 – Ls 40 (€ 56,91);
6.10. daļai Nr.10 – Ls 29 (€ 41,26);
6.11. daļai Nr.11 – Ls 39 (€ 55,49);
6.12. daļai Nr.12 – Ls 24 (€ 34,15);
6.13. daļai Nr.13 – Ls 53 (€ 75,41);
6.14. daļai Nr.14 – Ls 18 (€ 25,61).
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles
daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 03121, norādot
attiecīgo izsoles daļu;
7.3. samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.

9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Eņģeļi pār Latviju”».
10.15 «Latvijas faili. Dzīves pažobele». Dokumentāla filma.
11.15 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Eņģeļi pār Latviju”».
12.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 3.sērija.
14.20 «Mentālists 5». ASV seriāls. 3.sērija.
15.20 «Trakie Ginesa rekordi».
15.50 «Dzintara dziesmas».
16.50 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Eņģeļi pār Latviju”».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 TIEŠRAIDE. «“Eņģeļi pār Latviju”.
Lielais labdarības koncerts».
0.00 «Paliec!» ASV drāma. 2005.g.
1.45 «Tors: Asgarda stāsti». Animācijas filma.
2.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.15 «Galileo».
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«Vārds uzņēmējiem»
Tirdziņš «Ziemassvētkus gaidot»

15. decembrī no pulksten 10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» jauni un lietoti svētku apģērbi, apavi,
aksesuāri un mantas visai ģimenei!
Stūrītis DĀVINU – dāvini lietas, kuras iepriecinātu kādu!
Tirgoties gribētājiem jāpiesakās līdz 12. decembrim,
sūtot pieteikumu uz e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas par tālruni 26456942.

Atvēries jauns sadzīves preču veikals

Uzvaras ielā 4 atvēries jauns vācu sadzīves preču
veikals «Sadzīves preču Outlet’s».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 7.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 260.sērija.
6.45 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.05 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». Animācijas filma.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Trons: mantojums». Spraiga sižeta filma.
22.35 «Blakusparādības». ASV trilleris. 2011.g.
0.45 «Supermenu gaidot». ASV dokumentāla filma. 2010.g.
2.45 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
3.30 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs. 7.sērija.
4.15 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 260.sērija.

JPPI «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Zirgu ielā 47a, no 02.01.2012. līdz 30.12.2013.
īsteno projektu «Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem
Jelgavas pilsētā» (nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/064).

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu
bērniem un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.
Projekta aktivitātēs iesaistīti sociālo darbinieku un skolu sociālo pedagogu uzraudzībā
nonākušie trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 16
gadiem Bērni un jaunieši projekta aktivitātēs piedalījās no 2012. gada aprīļa līdz 2013.
gada novembrim. Mācību un brīvajā laikā bērni un jaunieši apguva dažādas prasmes
saskarsmes nodarbībās, dzīves mācībā, mākslas un interešu nodarbībās, pārgājienos,
sporta, kultūras un citās brīvā laika aktivitātēs. Iesaistītajiem bērniem un viņu vecākiem
tika piedāvātas dažādu speciālistu konsultācijas.
Līdz 2013. gada decembrim projekta aktivitātēs iesaistītas un sociālo pakalpojumu
saņēmušas 50 personas.
Projekta budžets: ESF 100% finansējums.
Kontaktinformācija : Agita Vimba, t.63048908.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 5. decembrī pulksten 16 – apbalvošanas ceremonija «Jelgavas gada brīvprātīgais
2013» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība: Ziemassvētku puzuru veidošana.
Pieteikties pa tālruni 63005445. Sīkāk – www.tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 7. decembrī pulksten 15 – koncerts otrajā adventē. Muzicē Ilona Birģele (ērģeles),
Līga Lebede (soprāns) un Natālija Grigoroviča-Skarbinika (vijole, improvizācija). Ieeja
– par ziedojumu (Svētās Annas baznīcā).
 PĀRCELTAIS KONCERTS! 7. decembrī pulksten 16 – koncerts «Rudens danči».
Piedalās: TDA «Ačkups», «Diždancis», «Kalve», «Svīta», jauniešu deju kolektīvi «Ūsiņš»,
«Pūpolītis». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71). Derīgas arī biļetes, kas bija iegādātas
uz 23. novembrī pulksten 17 paredzēto koncertu (k/n Lielajā zālē).
 7. decembrī pulksten 19 – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba audzēkņu koncerts
«Mans ziemas stāsts». Piedalās ģitāristu orķestris, ģitāru solisti, BJMK koris, vokālais
ansamblis, vokālisti. Ieeja – par ziedojumu (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 8. decembrī pulksten 14 – «Jelgavas bigbends Ziemassvētkos». Tradicionālā Ziemassvētku mūzika džeza aranžējumā. Solisti: I.Kerēvica, D.Kalniņš. Koncerta mākslinieciskais
vadītājs – R.Ašmanis. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (€ 7,11; 5,69; 4,27) (k/n Lielajā zālē).
 10. decembrī pulksten 18 – «Nākotnes cirks». Austrumeiropas labākie cirka mākslinieki un mūsdienīgs LIVE 3D lāzeru šovs. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (€ 5,69; 4,27; 2,85)
(k/n Lielajā zālē).
 12. decembrī pulksten 19 – «Lauris Reiniks Ziemassvētkos». DVD prezentācijas
koncerts. Biļešu cena – Ls 12; 10; 7; 5 (€ 17,07; 14,23; 9,96; 7,11) (k/n Lielajā zālē).
 14. decembrī no pulksten 11 līdz 15 – Jelgavas NVO Ziemassvētku izstāde tirdziņš
«Dāsnums mūžam neizsmeļams» (t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 14. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku sarīkojums pensionētajiem skolotājiem
«Vairāk nekā piparkūka». Organizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
jauniešu atbalsta grupa «Jaunie līderi». Pieteikšanās pa tālruni 63012153 līdz 9. decembrim (ZRKAC Svētes ielā 33).
 No 14. līdz 20. decembrim – Ziemassvētku piedzīvojums ar pārsteigumiem, dāvanām un Salapapuku Lediņu «Rūķu ciemā». Obligāta iepriekšēja pieteikšanās. Šogad arī
individuālā grupa. Sīkāka informācija – www.junda.lv (nometnē «Lediņi»).
 14. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»: eglīšu
rotājumu darināšana. Pieteikties pa tālruni 63005445. Sīkāka informācija – www.tornis.
jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. decembrī pulksten 16 – koncerts trešajā adventē. Muzicē «Jundas» zvanu
ansamblis «Accelerando» (vadītāja Agrita Loca), Adrians Kukuvass un draugi. Biļešu
cena – par ziedojumu (Svētās Annas baznīcā).
 14. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» horeogrāfisks uzvedums «Brīnumlāde». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa,
horeogrāfe – L.Jansone. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50; 1 (€ 3,56; 2,85; 2,13; 1,42) (k/n
Lielajā zālē).

Izstādes
 5. decembrī pulksten 15 – mākslinieces Ligitas Caunes izstādes «Mana zeme – Latvija» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 2. februārim (Zinātniskajā bibliotēkā).
 5. decembrī pulksten 18 – fotokonkursa «Caur foto objektīvu raugos es» labāko
darbu izstādes atklāšana un autoru apbalvošana. Izstāde apskatāma līdz 4. janvārim
(kultūras nama 2. stāvā).
 No 11. decembra – akvarelista Visvalža Garokalna piemiņas izstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 13. decembrī pulksten 15 – ekspozīcijas «Zem svešām varām dzīve turpinās»
atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 20. decembrim – H.Smilgas izstāde «Senās Jelgavas sveiciens» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz decembra beigām – Asnātes Marts Zuteres, Marikas Kalniņas un draugu darbu
izstāde «Pirms ceturtā līmeņa»: gleznas, stikla mākslas darbi, keramika. Tikšanās ar
stikla māksliniecēm 14. decembrī pulksten 14 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 29. decembrim – 9. Baltijas valstu medaļu mākslas triennāle, kurā iekļautas
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku veidotas medaļas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 4. janvārim – «Velci Češi malyma očime» («Lielie čehi mazo acu skatījumā»).
Izstāde ataino čehu vēstures, kultūras un politikas personības tā, kā tās redzējuši čehu
bērni – netradicionāli, ar humoru un pārspīlēti. Izstādi piedāvā Čehijas Republikas
vēstniecība Rīgā (kultūras namā).
 Līdz 4. janvārim – Lauras Vizbules gleznu izstāde «Aplis» (kultūras namā).
 Līdz 4. janvārim – Aināra Rubena fotoizstāde «Gadalaiki» (kultūras namā).
 Līdz 31. decembrim – Harija Dainas Liepiņa fotodarbu izstāde (Mākslas skolā).
 Līdz 6. janvārim – Mārītes Leimanes izstāde «Tekstilijas». Ieejas maksa – Ls 0,80 (€
1,14) pieaugušajiem; Ls 0,40 (€ 0,57) skolēniem, studentiem, pensionāriem. Pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 12. janvārim – izstāde «Vēsture bez robežām». Unikālas kolekcijas «Krievu galda
kultūra», «Senie vēdekļi», «Napoleons – lielais un smieklīgais», «Krievu un padomju
gastronomiskie plakāti» no Krievijas. Izstāde veltīta kolekcionāra un vēsturnieka Andra
Rankevica piemiņai (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Jaunie mūziķi ielūdz uz
koncertu «Mans ziemas stāsts»
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 7. decembrī, pulksten 19 Jelgavas Mākslas
skolā notiks Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BJMK)
audzēkņu koncerts «Mans
ziemas stāsts». Koncerts
veltīts ziemas atnākšanai
un Ziemassvētku gaidīšanas
laikam, un tajā priekšnesumus sniegs BJMK ģitāristi un
vokālisti.
Koncerta organizatore Jana Bahmane
stāsta, ka šis būs akustiskais koncerts
mierīgās noskaņās. «Jau pats nosaukums «Mans ziemas stāsts» vēsta, ka
stāsts pasākumā būs par mūsu visu
un katra individuālajām sajūtām, aso-

ciācijām un emocijām, ko mūsos raisa
ziemas atnākšana un laiks, kad gaidām
Ziemassvētkus,» tā J.Bahmane, atzīmējot, ka pasākuma mērķis ir rosināt
apmeklētājus saskatīt skaisto visā, kas
ir ap mums: dabā, līdzcilvēkos, mājās
un uz ielas.
Koncertā «Mans ziemas stāsts» uzstāsies pasniedzēju Endija Rožkalna, Ervīna Ramiņa, Mārča Vasiļevska, Romāna
Lullas un Artūra Knopes audzēkņi, kuri
izpildīs latviešu un ārzemju skaņdarbus,
ko sagatavojuši, apmeklējot nodarbības
BJMK. Koncertā uzstāsies ģitāristu orķestris, klasiskās ģitāras solo izpildītāji,
elektriskās ģitāras spēlētāji, ģitāristu
kvarteti, vokālisti, BJMK koris, kā arī
vokālais ansamblis. Gaidāms arī viens
pasniedzēju priekšnesums. Ieeja pasākumā – par ziedojumu.

notikumi
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Brīva griba, nesavtīgums
un labestība
 Ritma Gaidamoviča

Tieši šodien, 5. decembrī,
jau trešo reizi pašvaldība
pasniegs balvu «Gada brīvprātīgais 2013», pasakoties
cilvēkiem, kuri, negaidot
neko pretī, jau vairākus gadus iesaistījušies brīvprātīgā
darbā, palīdzot citiem. Balvu
saņems Jelgavas Pensionāru
biedrības valdes loceklis Jānis
Felsbergs, kurš iestājas par
pensionāru tiesībām, jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs, Pirmā
Baltijas kanāla raidījuma «Gaidi mani» brīvprātīgais palīgs,
kurš cilvēkiem palīdz meklēt
radiniekus visā pasaulē un atkalapvienot ģimenes, un Elīna
Šteinberga, kura bez samaksas darbojas bērnu sociālās
aprūpes centrā. Brīvprātīgie
atzīst: «Galvenais ir palīdzēt
cilvēkiem no laba prāta!»
Brīvprātīgā darbs ir laika un prasmju
ziedojums cilvēkiem, nesaņemot atlīdzību. Tā vien šķiet, ka šādu cilvēku, brīvprātīgo, kļūst vairāk un arī sabiedrība
vairāk novērtē viņu devumu. To apliecina arī Jelgavas pašvaldības konkursā
«Gada brīvprātīgais 2013», ko rīko Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde,
pieteikto kandidātu skaits – šoreiz balvai
Jelgavā pieteikti jau 39 cilvēki. Žūrijas
komisija gan lēma, ka titulu saņems

Gada brīvprātīgā –
Elīna Šteinberga.
Foto: Ivars Veiliņš
centrā sākumskolas puišiem palīdz sagatavot mājas darbus, apgūt angļu valodu
un organizē brīvā laika aktivitātes. Viņa
atzīst: tas ir darbs no sirds. «Tā ir lieliska
iespēja man sevi apliecināt, iepriecinot
citus, tādējādi gūstot emocijas, ar ko varu
«pabarot» savu dvēseli. Tiesa, sākumā
negāja viegli. Puiši uzskatīja, ka angļu
valoda viņiem dzīvē nebūs vajadzīga, jo
viņi taču nekur neceļos. Taču ar laiku
uzkrāju uzticības kapitālu un tomēr
pārliecināju,» atzīst Elīna. Jauniete stāsta, ka sociālais darbs viņai tuvs un tieši
tas arī rosinājis iesaistīties brīvprātīgā
darbā. «Gribēju studēt šajā jomā, taču
finansiālu apsvērumu dēļ neizdevās,
tālab nolēmu: varu taču to darīt arī bez
maksas,» tā Elīna, gan atzīmējot, ka
domu par studijām nav atmetusi, jo, tieši
strādājot brīvprātīgi, pārliecinājusies,
ka tas ir viņas aicinājums. «Manuprāt,
dzīvē daudz kas ir
Gada brīvprātī- jādara nesavtīgi,
gais – Jelgavas jo nekad nevari
Pensionāru zināt, kas tev dzībiedrības valdes vē būs vajadzīgs.
loceklis Jānis Tāpēc jādod, kaFelsbergs. mēr vari,» atzīst
jauniete.

«Skumji, ka
katrs tik par
savu labumu
domā»

trīs jelgavnieki, bet pārējie – Pateicības
rakstu. To, ka brīvprātīgo kļuvis vairāk,
un arī to, ka tam ir nākotne, apliecina
arī šā gada balvas ieguvēji. «Pēdējā laikā
ļoti bieži arī sociālajos tīklos parādās
paziņojumi, ka meklē brīvprātīgos tādam
un tādam pasākumam. Pati redzu, ka arī
jaunieši daudz vairāk iesaistās tāda veida
aktivitātēs, kur par darbu nemaksā. Tas,
ka arī viņiem ir augstākas vērtības par
materiālu labumu, mani tikai priecē,»
atzīst Elīna. Jānis piebilst: «Jo trūcīgāka
sabiedrība, jo vairāk brīvprātīgo nepieciešams, kas palīdz līdzcilvēkiem.»

«Nekad nevari zināt, kas tev dzīvē
būs vajadzīgs»
Elīna Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes

«Kas ir brīvprātīgā darbs?
Darbs bez maksas, vēlme palīdzēt citiem no
laba prāta,» tādas
ir Jāņa kunga domas. Viņš ir pensionārs, kurš jau vairākus gadus aktīvi
darbojas Pensionāru biedrībā un pašaizliedzīgi aizstāv pensionāru intereses
un tiesības ne tikai Jelgavas mērogā,
bet arī valstī. «Man tāds raksturs – nevaru sēdēt malā, ja man ir zināšanas,
iespējas, gribu, lai arī citi mani vienaudži ir izglītoti šajos jautājumos un
mēs kopīgi cīnītos par taisnību,» tā
Jānis, gan piebilstot, ka dažkārt viņu
apbēdina fakts, ka mūsu pensionāri
nesolidarizējas, aizstāvot trūcīgākos,
vairāk tikai katrs par sevi un savu
labumu domā. «Tāpēc es ziedoju savu
laiku, resursus, lai ko mainītu, un,
šķiet, palēnām arī izdodas,» atzīst pensionārs. Viņš uzsver, ka labs paraugs,

Gada brīvprātīgais – Mārtiņš Ziebergs.

Pateicības rakstu saņem:
Solvita Romanova, Aina Tāluma, Alla
Fialkovska, Ieva un Marta Barones, Liene
Kalniņa, Elvis Zankovskis, Maija Dobele,
Eva Vītola, Emīls Muižnieks, Marta Dupkeviča, Jekaterina Manuhina, Katrīna
Antonova, Anastasija Kuļeša, Silvija Melita
Dālmane, Ilze Namniece, Liene Stūrmane,
Kristaps Krastiņš, Andrejs Kopilovs, Vaclavs Gerajevskis, Natālija Felkere, Marija
Ruščaka, Ojārs Turčinskis, Aļģimants Burba, Ruta Strautmane, Silvija Mankusa, Vija
Vilkārse, Dzintra Muša, Ausma Kuniga,
Deniss Ševčenko, Norberts Vizulis, Andris
Rūmītis, Anna Kurčina, Anna Vasneviča,
Anna Indriķe.

lai nenolaižas rokas, ir arī Pensionāru
biedrības līdzšinējā vadītāja Marija
Kolneja, kura tik pašaizliedzīgi rūpējās
par pilsētas senioriem.

«Pārliecība, ka nedzīvoju velti»

Trešais balvas saņēmējs ir Mārtiņš,
kurš jau vairākus gadus kā brīvprātīgais palīdz raidījumam «Gaidi mani»
meklēt cilvēku radiniekus visā pasaulē,
atkalapvienojot ģimenes. Šobrīd viņam
jau izdevies iepriecināt vairāk nekā
400 ģimeņu dažādās pasaules valstīs.
«8. novembra raidījumā manis atrastā
liepājniece pēc 70 gadiem satikās ar savu
māsu Maskavā,» tā Mārtiņš, uzsverot,
ka viņu to darīt neviens nav spiedis.
«Darot šo darbu, man ir pārliecība, ka
nedzīvoju velti. Ja viens otrs sūdzas, ka
viņam nav ko darīt, man darba pietiek,»
nosaka Mārtiņš.
Visi trīs jelgavnieki nenoliedz, ka nav
viegli risināt citu problēmas, būt līdzjūtīgiem, nereti uzklausīt arī negācijas.
Taču katrs atradis veidu, kā brīžos, kad
nolaižas rokas, tomēr sasparoties un darīt darbu tālāk. Jaunākā balvas saņēmēja
dodas uz laukiem Saldus pusē, Mārtiņš
min krustvārdu mīklas un pārzīmē kartiņas, bet Jānis apmeklē pasākumus un
dienas centru «Sadraudzība».

Būtiski – lai tas būtu regulāri

Balvas saņēmēji visi kā viens atzīst,
ka lielākā balva un rosinājums strādāt
tālāk ir vienkāršs «paldies» un emocijas,
ko redzi apkārtējo cilvēku acīs, ja esi
izdarījis ko labu. «To vienkāršo paldies
nevar naudas izteiksmē izmērīt, tas ir
kaut kas vairāk,» tā Mārtiņš. Jānis un arī
Elīna uzsver, ka saredz vēl daudz iespēju,
kur var iesaistīties brīvprātīgā darbā,
piemēram, palīdzot veciem, vientuļiem
cilvēkiem, tāpat bērnu namos gaida
jaunus cilvēkus. Taču galvenais – tas
jādara regulāri.
Pārdomājot, kādam tad jābūt brīvprātīgajam, viņi nosauc vairākas īpašības:
vispirms jau jābūt mīlošam, jāgrib darīt,
labestīgam, atbildīgam, patiesam, godīgam, jādara darbs no visas sirds. «Darot
brīvprātīgā darbu, man šķiet, cilvēki uz
lietām un pasauli sāk skatīties citādāk,
un tas sniedz dzīves pieredzi. Turklāt
šodien daudz tiek runāts par jauniešu
bezdarbu, par to, ka jauniešiem ir neizmērojamas prasības attiecībā uz darbu,
algu. Manuprāt, brīvprātīgā darbs ir
veids, kā vispirms sevi pierādīt, un to
ņem vērā arī darba devēji tavā CV,» tā
Elīna.

