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Datorprasmes apgūst
86 gadu vecumā

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

Bērnu reģistrācija
1. klasē pilsētas skolās
sāksies 5. janvārī
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai
2015./2016. mācību
gada 1. klasē Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs
sāksies no nākamā
gada 5. janvāra. 1.
klasē nākamajā gadā
plānots uzņemt 800
bērnus.
Jelgavas Izglītības pārvalde
informē, ka bērnus mācībām 1.
klasē uzņems septiņas pilsētas
skolas. Reģistrācija Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā 5. janvārī sāksies no pulksten 8; Jelga-

86 gadus vecais jelgavnieks Jāzeps Runis
«Latvijas Dzelzceļā» nostrādājis 55 gadus,
taču viņa darba gados informācija starp posteņiem tika nodota tikai telefoniski. «Datori
ienāca īsi pirms manas došanās pensijā, bet
tikai tagad esmu atradis laiku un arī motivāciju tās datoru lietas apgūt,» tā J.Runis.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ligita Vaita

Noslēdzot jau sesto
«Lattelecom» iniciatīvas «Pieslēdzies, Latvija!» sezonu, Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) sveikti tie 14
pedagogi, kuri gada
laikā datorprasmēs apmācījuši gandrīz 1400
Zemgales seniorus. Arī
šogad Jelgava ir rekordiste un mūsu pilsētā
apmācībās iesaistījušies 648 seniori, kas
ir visvairāk Zemgalē.
Viņu mācīšanā piedalījās septiņi Jelgavas
pedagogi.
Kopumā Zemgalē šogad projektā iesaistījušies 1399 dalībnieki,
bet gandrīz puse – 648 – datorprasmes apguva Jelgavā. Jāatgādina,

ka datorapmācības varēja apgūt
ZRKAC un Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā.
Jelgavnieks Jāzeps Runis
pasākumā sveikts īpaši sirsnīgi,
jo viņš ir vecākais no apmācību
dalībniekiem Zemgalē. 86 gadus
vecā kunga skolotāja Ieva Apine
no ZRKAC norāda, ka J.Runis
ir ļoti centīgs un apņēmīgs
skolnieks, turklāt ļoti nozīmīgi, ka kunga vēlmi mācīties
atbalstījuši arī mazbērni – viņi
vectēvam nopirkuši datoru un
sagādājuši internetu, lai vectēvs
varētu vingrināties arī ārpus
nodarbībām. «Mana pirmā iepazīšanās ar datoru bija 1996.
gadā, kad strādāju «Latvijas
Dzelzceļā» un pakāpeniski tika
ieviestas datorsistēmas. Taču
1999. gadā es aizgāju pensijā
un tā arī šīs lietas neapguvu.
Nu beidzot jutos gana apņēmīgs
un arī veselība uzlabojās, tāpēc
nolēmu, ka laiks to datoru apgūt

arī man. Paldies par šo iespēju!»
saka J.Runis.
Jāatgādina, ka «Lattelecom»
senioriem, kas vecāki par 50
gadiem, piedāvāja apgūt datorapmācības trīs dažādos līmeņos.
Jelgavā apmācības vadīja septiņi
skolotāji, un visi tika sveikti
projekta sezonas noslēguma pasākumā. Par saviem skolotājiem
seniori teic, ka viņi ir bijuši gana
stingri, bet ārkārtīgi pacietīgi, jo
senioriem viss jaunais jāstāsta
vairākkārt, jo kā paši teic: «Pa
vienu ausi iekšā, pa otru – ārā.»
Apmācību dalībnieki stāsta, ka
nu datoru un internetu visbiežāk izmanto rēķinu apmaksai,
e-biļešu iegādei, kā arī ziņu
lasīšanai. Tāpat seniori īpaši
priecīgi par «Google» meklēšanas
rīka apguvi.
Sveicot dalībniekus un pedagogus, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne uzsver,
ka izglītība Jelgavā ir prioritāte,

turklāt svarīga izglītība ir ikvienā vecumā, arī senioriem. «Šis
projekts senioriem ir pavēris ļoti
plašas iespējas, un esmu lepna, ka
tieši Jelgavas seniori ir vieni no
aktīvākajiem šo iespēju izmantošanā,» tā R.Vectirāne.
Pasākumā piedalījās labklājības ministrs Uldis Augulis un
«Lattelecom» valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. «Īpaši lepojos
ar tiem senioriem, kuri jau pārkāpuši 80 gadu slieksni, un Zemgalē
tādi šogad bija 44,» tā J.Gulbis,
piebilstot, ka uzņēmums strauji
tuvojas solījumam līdz Latvijas
simtgadei 2018. gadā apmācīt
30 000 Latvijas senioru.
«Lattelecom» sociālā iniciatīva «Pieslēdzies, Latvija!» ilgst
jau sešus gadus, taču pirmajos
gados dati par apmācītajiem senioriem netika apkopoti pilsētu
griezumā. Zināms, ka pēdējo trīs
gadu laikā Jelgavā apmācīti 2085
seniori, informē uzņēmumā.

Jelgavā pabeigta Jāņa kolektora rekonstrukcija
 Ilze Knusle-Jankevica

draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā», izbūvētas trīs
Jelgavā ir pabeigts prolietus ūdens sūknēšanas stacijas
jekts, kas nodrošinās
un lietus ūdens attīrīšanas iekārlabāku lietus ūdens
tas, uzklāts asfaltbetona segums
savākšanu 62 hektā3922 kvadrātmetru platībā, izbūrus lielā teritorijā un
vēti lietus kanalizācijas tīkli 534
novērsīs upes ūdeņu
metru garumā, drenāžas sistēma
ieplūšanu lietus ūdens
259,4 metru garumā un sakaru
kanalizācijas sistēmā.
kanalizācija 980 metru garumā. Projekta gaitā izbūvēts arī
Īstenojot projektu «Jāņa ko- pretplūdu aizvars, kas novērsīs
lektora rekonstrukcija plūdu Driksas ūdeņu ieplūšanu lietus

ūdens kanalizācijas sistēmā
palu vai spēcīgu lietusgāžu laikā,
paaugstinoties ūdens līmenim
upē. Šis projekts nodrošinās
labāku lietus ūdens savākšanu
62 hektārus lielā teritorijā, kurā
atrodas vairāki pilsētai nozīmīgi
sabiedriski objekti, piemēram,
Jelgavas dzelzceļa stacija un
Zemgales Veselības centrs.
Kopējās būvdarbu līguma izmaksas ir 1 088 263,67 eiro, kas
ir samazinājušās gan attiecībā

pret sākotnēji projektā plānotajām, gan pret būvnieka iesniegto
piedāvājumu.
Būvdarbus objektā veica SIA
«Ostas celtnieks», autoruzraudzību nodrošināja SIA «3C»,
būvuzraudzību – SIA «Baltline
Globe». Projekta īstenošanu
finansiāli atbalstīja Eiropas
Reģionālās attīstības fonds,
piešķirot līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai 75
procentu apmērā.
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vas 4. vidusskolā – no pulksten
8.30; Jelgavas 5. vidusskolā – no
pulksten 8.30; Jelgavas 6. vidusskolā – no pulksten 8.30; Jelgavas 2. pamatskolā – no pulksten
9; Jelgavas 3. sākumskolā – no
pulksten 9; Jelgavas 4. sākumskolā – no pulksten 8.
Vecāki vai bērna likumiskie
pārstāvji reģistrēt bērnu skolai
no 5. janvāra varēs katru darbdienu. Ar skolu īstenotajām izglītības programmām var iepazīties izglītības iestādēs. Jāpiebilst, ka nākamgad septembrī
mācības 1. klasē jāuzsāk 2008.
gadā dzimušajiem bērniem, un,
pēc Izglītības pārvaldes rīcībā
esošajiem datiem, 1. klasē plānots uzņemt 800 bērnus.

Ledus skolā viesojas
Sandis Ozoliņš

Foto: no JLSS arhīva
Turpinot tradīciju uz skolu aicināt pazīstamus sportistus, Jelgavas
Ledus sporta skolā (JLSS) nodarbību jaunākajiem audzēkņiem
kopā arī ar savu bijušo treneri pagājušajā svētdienā vadīja hokejists ar NHL pieredzi Sandis Ozoliņš. Nodarbībā piedalījās 5 – 8
gadus veci JLSS audzēkņi. «Jāsaka gan, ka ne visi bērni zināja,
kas ir Sandis Ozoliņš, bet tiem, kuri zināja, viņš vairāk saistās ar
to, ka bijis Latvijas komandas «Rīgas Dinamo» kapteinis,» norāda
JLSS jaunākās grupas treneris un arī bijušais S.Ozoliņa treneris
Jevgeņijs Linkevičs. «Sandis jaunajiem audzēkņiem uzsvēra: ja
gribi kaut ko sasniegt, jābūt pacietīgam – ja kaut kas nesanāk
šodien, sanāks rīt vai parīt. Galvenais ir daudz strādāt un slidot
un darīt to ar prieku,» tā J.Linkevičs, norādot – tas ir tas pats,
ko saviem audzēkņiem ik dienu saka JLSS treneri, tomēr no slavena hokejista mutes šie vārdi varbūt iegūst lielāku svarīgumu.
Reizē tas bijis pārsteigums arī pašam Sandim – viņš zināja, ka
piedalīsies JLSS audzēkņu nodarbībā, bet nezināja, ka šeit satiks
treneri, pie kura jaunībā (no 15 līdz 17 gadiem) trenējās.
Jāpiebilst, ka JLSS ir viesojušies vairāki slaveni hokejisti, piemēram, Kārlis Skrastiņš, Oskars Bārtulis, Raitis Ivanāns. Nu šim
pulkam pievienojies arī Ozo – Sandis Ozoliņš –, kurš gan šobrīd
no lielā sporta ir aizgājis.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
12. decembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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viedokļi
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Latvijas pasākumu rīkošanas aģentūras publiskā telpā jau paudušas, ka šogad uzņēmēji krietni aktīvāk pasūta dažādu
svinību organizēšanu – īpaši noslogots laiks ir gada nogale, kad korporatīvie pasākumi gluži vai pārklājas viens ar otru.
Arī mūsu pilsētas uzņēmēji «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka rocība, kaut nedaudz, tomēr ir kļuvusi lielāka un arī viņi savus
darbiniekus svētkos var iepriecināt varbūt mazliet vairāk nekā vēl pirms dažiem gadiem. Kādas ir mūsu uzņēmumu
Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, un kā viņi rada svētku sajūtu saviem darbiniekiem?

«Mums būs balle!»
Juris Griķis, «Nakts mēbeļu» un «Pils matraču» ražotāja
«Marks M» vadītājs:
«Jā, mums šogad būs Ziemassvētku balle. Krīzes laikā to
atļauties nevarējām, bet tagad
tradīciju esam atjaunojuši, un
visi kopā šogad ballēsimies. Tā
kā uzņēmumam ir fabrikas Dobelē, Jelgavā, veikali Latvijā un
Lietuvā, tad gada nogale ir tas
laiks, kad varam visi sanākt kopā

– būs ap cilvēkiem 120. Agrāk
mums šī tradīcija bija katru gadu
balli rīkot kādā citā Latvijas pilī,
šogad ballēsimies Jelgavā. Tā būs
tāda kārtīga uzņēmuma balle ar
dzīvo mūziku, dejām, fotografēšanos, atrakcijām, bufetes galdu
ar vismaz trīs ēdieniem. Tā ka
var teikt, jā, uzņēmumā situācija uzlabojas. Lai gan, no otras
savas tradīcijas – Ziemassvētkos
prēmēt darbiniekus – nebijām

«Darbā svinības ir aizliegtas»
atteikušies pat krīzes laikā. Atšķīrās tikai iespējas – ja tobrīd
varējām atļauties pie algas piemaksāt varbūt pat tikai piecus
procentus, tad šobrīd prēmija
var sasniegt jau 100 procentus.
Ziemassvētku laikā kāds kopā
sanākšanas brīdis ir vajadzīgs,
tāpēc arī krīzē, kad ballēties
atļauties nevarējām, darbinieki
zināja – būs uzruna un vismaz
neliela prēmija.»

Aldis Knāviņš, apbedīšanas
biroja «Velis–A» direktors:
«Mums ir tāds stingrs likums – nekādas svētku svinēšanas darbā: uz darbu ir
jānāk, lai strādātu, bet svinības – pēc tam. Tieši tāpēc
pie mums nav nekādas rasoļu
bļodas darbinieku dzimšanas
dienās! Mums ir cita tradīcija
– reizi kvartālā sanākam kopā
un tad arī apsveicam savus

kolēģus un kopā nosvinam
svētkus. Tāpat mēs katru gadu
vasarā rīkojam savas sporta
spēles. Un tikpat neatņemama
sastāvdaļa ir mūsu kopīgais
Ziemassvētku pasākums. Kaut
kā mums tā ir iegājies, ka balli
ik gadu rīkojam Jelgavas Ledus hallē, ir gan dzīvā mūzika,
gan vakara vadītājs, atrakcijas
– kopīga svinēšana visiem 30
mūsu darbiniekiem.»

«Balles vietā
labāk izvēlas
teātri»

«Katru gadu
sarūpējam
dāvaniņas»

Roberts Vilcāns, AS «Jelgavas dzirnavas» valdes priekšsēdētājs:
«Ziniet, es šajā uzņēmumā
strādāju jau kopš 1987. gada,
un 20 gadus mēs Ziemassvētkos
kārtīgi un grezni ballējāmies,
bet tad atnāca krīze un laikam
arī cilvēkiem vērtības mainījās – pēdējā laikā darbinieki
paši saka: ja vien ir izvēle, tad
priekšroka tiek dota biļetēm
uz teātri nekā vienai kopīgai
ballei. Mēs tad arī to respektējam – ja darbinieki labprātāk
izvēlas apmeklēt kādu kultūras
pasākumu, tad balli viņiem
neviens neuzspiež. Arī šogad
jau tradicionāli darbiniekiem
būsim sagatavojuši svētku
paciņas, kuru saturu arī viņi
paši izvēlas, un noteikti būs
arī biļetes uz kādu kultūras
pasākumu. Tāpat neiztrūkstoša
daļa Ziemassvētku laikā ir eglīte darbinieku bērniem – to pat
krīzes laikā neatmetām.»

Jānis Ziņģis, AS «Mārupes metālmeistars» valdes loceklis:
«Darbinieki svētkos ir jāiepriecina. Diemžēl nevarētu teikt, ka ekonomiskā situācija būtu uzlabojusies
tiktāl, lai mēs varētu atgriezties pie
liela kopīga pasākuma rīkošanas, kā
tas bija agrāk. Jā, bizness attīstās,
mums iet labāk, bet tajā pašā laikā
izdevumi arī aug. Kaut vai tas,
ka darbinieku algas ik pa laikam
pieaug, arī šogad tās ir pieaugušas.
Tieši tāpēc pēdējos gados varam
atļauties saviem darbiniekiem uz
Ziemassvētkiem sarūpēt nelielas
dāvaniņas – parasti paši sarūpējam
saviem darbiniekiem saldumu
pakas.»

«Paciņas
bērniem un
prēmijas
darbiniekiem»

«Mēs kopā
ejam uz
koncertu»
Dina Kurzemniece, «Pils
aptieku» tīkla īpašniece:
«Protams, mums ir savas Ziemassvētku tradīcijas. Tā jau ir
iegājies, ka uzņēmums katram
darbiniekam sarūpē kādu nelielu dāvaniņu, ir arī pasēdēšana
pie kafijas tases, bet galvenā
mūsu tradīcija – visi kopā ejam
uz kādu skaistu Ziemassvētku
laika koncertu. Balles gan nekad uz Ziemassvētkiem rīkojuši
neesam, lai gan šogad kārtīgi
izballējāmies uzņēmuma 20
gadu jubilejā. Arī prēmēšana
mūsu uzņēmumā ir atkarīga no
finanšu rādītājiem: ja labi esam
strādājuši, tad…»

«Dāvanā –
šampanietis
un siers»

Allija Dubova, šūšanas uzņēmuma «KKR» izpilddirektore:
«Mēs pirms Ziemassvētkiem
vienmēr pulcējam kopā visus
savus 180 darbiniekus tepat, uzņēmuma telpās, kur uzņēmuma
īpašnieks saka svētku runu, bet
pēc tam visi sēžamies pie kopīga
svētku galda. Tāpat vienmēr uz
svētkiem uzņēmums ir sarūpējis
darbiniekiem kādu svētku paciņu – šogad paciņā būs šampanietis un siers. Prēmiju gan mums
nav, un arī pasākumu darbinieku
bērniem nerīkojam.»

Foto: Raitis Supe

Kaspars Mazapšs, SIA «AKG
Thermotechnik Lettland» finanšu
direktors:
«Ik gadu uz Ziemassvētku laiku
rīkojam darbiniekiem ar bērniem
kopīgu pasākumu, kurā bērni
saņem arī dāvaniņas. Savukārt pašiem darbiniekiem gan mums nav
tradīcijas rīkot Ziemassvētku balli,
jo jāatzīst, ka, no vienas puses, nav
nemaz tik viegli šajā laikā noīrēt tik
lielas telpas, lai mēs visi varētu sanākt kopā – mums darbinieki vien ir
ap 215 –, kā arī parasti cilvēkiem šis
ir skrejošs laiks, ka vienkopus vienā
vakarā visus sapulcēt ir grūti. Tāpēc
parasti šādu lielo kopā sanākšanu
rīkojam uz Jāņu laiku. Savukārt uz
Ziemassvētkiem darbinieki tiek pie
prēmijām. Protams, tas atkarīgs no
tā, kādi ir finansiālie rādītāji, taču
prēmijas ir vienmēr. Jā, mums iet
labāk, bet, cik lielas prēmijas būs
šogad, nebūtu korekti atklāt – lai paliek kāds patīkams pārsteigums.»

«Decembris mums ir
skriešanas laiks»

«Prēmijas nav saistītas ar
Ziemassvētkiem»

Edmunds Barkāns, SIA
«Kanclers Plus» valdes priekšsēdētājs:
«Laikam jāsaka tā, ka decembris mums darbā ir tāds ļoti
aktīvs skriešanas laiks, darba
ir daudz, visi aizņemti, tāpēc
tādas kopīgas svinēšanas mums
diemžēl nesanāk. Ziemassvētkus svinam pavisam klusu – lai
gan darbiniekus neaizmirstam
un katram sarūpējam nelielu
dāvaniņu. Agrāk, kad mūsu
kolektīvs bija skaitliski mazāks,
tad mums vēl izdevās visiem
sanākt kopā uz kādu sirsnīgu

Māris Peilāns, ceļu būvniecības
kompānijas «Igate» valdes priekšsēdētājs:
«Uz Ziemassvētku laiku mēs
vienmēr gādājam dāvaniņas savu
darbinieku bērniem, dažkārt tas ir
arī pasākums, bet paciņas ir vienmēr. Savukārt darbiniekiem, jā,
agrāk rīkojām lielas Ziemassvētku
balles, bet tagad, pēc krīzes, tās neesam atjaunojuši. Esam sapratuši,
ka varbūt lietderīgāk ir nevis viena
liela balle visām struktūrvienībām
kopā, bet gan iedalīti līdzekļi katrai struktūrvienībai, kura tad arī
pati lemj, kā vislabāk iepriecināt

pasākumu parasti «Zemnieka cienastā», bet šobrīd, kad
esam izauguši jau līdz 45 darbiniekiem, sajūtam, ka kopā
sanākšana nav tik vienkārša. Tā kā Ziemassvētku laikā
mums darba daudz, tad parasti
kopīgos pasākumus rīkojam
citos gadalaikos. Ir mums tāda
tradīcija visiem kopā doties
ekskursijās, bet arī tas kļūst
pagrūti, jo gribas jau, lai otra
pusīte pievienojas, bērni, bet
lielākais autobuss, ko varējām
dabūt, bija ar 63 vietām – nu arī
tas mums kļuvis par šauru.»

savus kolēģus. Ziemassvētku svinēšana šādā mazākā cilvēku lokā
noteikti ir saistošāka. Lielā kopā
sanākšana mums ir vasarā, kad
notiek uzņēmuma sporta spēles,
tad arī aicinām kopā visus 280
darbiniekus.
Savukārt, runājot par prēmijām,
mūsu uzņēmumā ir tā, ka nav šādu
Ziemassvētku prēmiju – mums prēmijas tiek maksātas pēc padarītā:
ja projekts labi paveikts, tad arī var
cerēt uz prēmiju.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Kā jūsu darbavieta
savus darbiniekus
iepriecina
Ziemassvētkos?
Līga, mājsaimniece:
– Šobrīd nestrādāju, bet
iepriekš ilgus
gadus darbojos izglītības
jomā. Katru gadu saņēmām gan
dāvanas un prēmijas, gan saldumu
paciņas bērniem. Arī balles mums
tika rīkotas, tā ka svētku sajūtu
varēja just arī darbā.
Daiga, strādā
policijā:
– Katru gadu
tiek rīkota
svētku eglīte
darbinieku
bērniem – pasākums ir ļoti jauks. Paši gan arī
sedzam izdevumus, kas saistīti ar
šo svinēšanu. Bonusus un prēmijas gan nepiešķir, bet nesen bija
Policijas diena – tad saņēmām
pateicības un apbalvojumus.
Edgars, skolotājs:
– Uz svētkiem
saņemam nelielas prēmijas,
bet tās ir tiešām niecīgas.
Pagājušajā gadā, šķiet, tie bija
desmit vai piecpadsmit lati. Skolēniem, protams, rīko svētku pasākumus, bet mums – nē, tādēļ ņemam
visu savās rokās un Ziemassvētku
pasēdēšanu rīkojam sev paši. Šogad arī būs.
Aivars, pārdevējs:
– Par svētku
piemaksām
īsti neatceros,
bet mazas dāvaniņas saņemam gan. Pat neatceros, ko tajās
saņemam. Arī balles rīko visam
kolektīvam – darbiniekiem ar visām
ģimenēm un bērniem. Man gan
bērni ir jau lieli, neapmeklē šos
pasākumus kopā ar mani.
Kristaps, vēstures speciālists muzejā:
– Pārsvarā nelielas dāvaniņas saņemam,
arī svētku pasēdēšanu vadība sarīko saviem
darbiniekiem. Bonusi un prēmijas
netiek maksāti uz katriem Ziemassvētkiem, bet reizēm ir – nezinu, kā
būs šogad, bet, kā jau visi, ceru, ka
prēmija būs.
Ieva, pārdevēja:
– Nekā tamlīdzīga. Es
strādāju ļoti
mazā uzņēmumā – tikai
ar pāris darbiniekiem. Nesaņemam ne prēmijas, ne dāvanas, arī
svētku balle netiek rīkota, tādēļ
Ziemassvētkus vienmēr atzīmēju
tikai ģimenes lokā.
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Poliklīnikā darbojas divas kases
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par klientu
ērtību, Jelgavas poliklīnikā ierīkota vēl viena
kase. Šāds solis sperts,
lai darbdienu pirmajā
daļā, kad poliklīnikā
ir lielākais cilvēku pieplūdums, risinātu garo
rindu problēmu pie kases, kā arī lai klientiem,
kad kase slēgta, vairs
nav jādodas par pakalpojumiem maksāt uz
Radioloģijas nodaļu.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte stāsta, ka otra kase, kas atrodas
blakus līdzšinējai kasei, darbu

sākusi šonedēļ. «Vēl vienu kasi
ierīkojām, rūpējoties par cilvēku
ērtībām. Darbdienu rīta pusē
poliklīnikā ir ievērojami lielāks
klientu pieplūdums un līdz ar to
arī kasei ir liela noslodze, garāka
rinda, kas raisa neapmierinātību
cilvēkos. Tāpat klienti ir izrādījuši
nepatiku par to, ka brīdī, kad kasē
blakus reģistratūrai ir pusdienu
pārtraukums un tā ir slēgta, maksāt par pakalpojumiem ir jādodas
uz Radioloģijas nodaļu,» stāsta
A.Zīverte. Tieši tāpēc šobrīd rasts
risinājums, blakus reģistratūrai
un līdzšinējai kasei ierīkojot vēl
vienu kasi, kas paralēli strādā
darbdienās no pulksten 7.30 līdz
15. Jāpiebilst gan, ka pusdienu
pārtraukums saglabāsies abās
kasēs, bet tas nebūs vienlaikus.
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ziņas

Izveidots brīvpieejas
āra trenažieru laukums

12. decembrī ir tautsaimnieka, sabiedriskā
darbinieka un mecenāta
Jāņa Bisenieka 150 gadu
jubileja. Šogad Jāņa Bisenieka fonds pie biznesa
centra «Zemgale» jau
atklājis piemiņas plāksni,
tāpat sakopta J.Bisenieka
atdusas vieta Meža kapos
Rīgā, bet jubilejas mēnesī
sarunās ar studentiem
un vietējiem uzņēmējiem
tiks pieminēts J.Bisenieka
ieguldījums mūsu pilsētas attīstībā.
Vēl šogad aprit arī desmit gadi,
kopš Jelgavā darbojas Jāņa Bisenieka fonds. Desmit gadu laikā
ir izdarīti vairāki nozīmīgi darbi
– grāmatā «Jāņa Bisenieka fonds
(2004 – 2009)» apkopoti gan
būtiskākie J.Bisenieka dzīves
un darbības fakti, gan fonda
aktivitātes. Sešu gadu garumā
tika organizēts konkurss «Jāņa
Bisenieka gara mantinieks», kurā
jaunieši, galvenokārt skolēni,
meklēja un aprakstīja uzņēmīgus
cilvēkus, kas garā un darbībā
varētu līdzināties slavenajam
novadniekam. Pagājušajā gadā
konkursa nolikums mainīts,
un nu tas vērsts uz jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanu. Šī
gada pavasarī konkursam tika
iesniegti 52 skolēnu darbi. Pašlaik

izsludināta pieteikšanās 2015.
gada konkursam.
Iezīmējot J.Bisenieka jubilejas
gadu, maijā pie biznesa centra
«Zemgale» atklāta piemiņas plāksne izcilajam novadniekam. «Kaut
arī Jānis Bisenieks kā mecenāts
piedalījies desmitiem ēku uzcelšanā Jelgavā, taču tās visas kara
laikā nopostītas. Savukārt biznesa
centrs «Zemgale» apvieno Jelgavas
uzņēmējus, tāpēc nolemts simboliski šiem uzņēmējiem pievienot
arī vienu no izcilākajiem mūsu
novada uzņēmējiem,» uzsver Jāņa
Bisenieka fonda valdes priekšsēdētājs Voldemārs Strīķis. Savukārt
visa gada garumā fonda pārstāvji
ar palīgiem, tostarp ar finansiālu
uzņēmēja Alda Knāviņa atbalstu,
sakopuši J.Bisenieka atdusas vietu
un restaurējuši kapu pieminekli
Meža kapos Rīgā.
Atzīmējot jubileju, arī Jelgavā
tiks organizēti vairāki pasākumi,
kuros uzsvērs J.Bisenieka devumu
mūsu pilsētas attīstībai. 15. un 16.
decembrī V.Strīķis par šo tematu
vadīs lekcijas LLU Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultātes
studentiem, bet 17. decembrī izcilā
novadnieka piemiņai Hercoga
Jēkaba klubs organizēs tikšanos
kluba biedriem. Savukārt šodien,
11. decembrī, V.Strīķis piedalās
J.Biseniekam veltītā konferencē
Saulaines Profesionālajā vidusskolā,
kas turpina 1908. gadā J.Bisenieka
dibinātās Jelgavas Zemkopības
skolas darbu.

Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ilze Knusle-Jankevica

No pagājušās nedēļas
beigām jelgavniekiem
ir pieejams āra trenažieru laukums, kas atrodas Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas
teritorijā Skolotāju ielā
8. «Mums ir iecere pilsētā izveidot vairākus
šādus brīvpieejas āra
trenažieru laukumus,
tādējādi dažādojot Jelgavas iedzīvotāju brīvā
laika atpūtas iespējas
un vienlaikus popularizējot arī aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu,»
norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja.
Vakara (maiņu) vidusskolas
teritorija trenažieru laukuma
izveidei izraudzīta tāpēc, ka
skolai jau pašai bija doma ko
tādu izveidot. «Arī mūsu skolas
audzēkņiem ir sporta nodarbības, bet sporta zāles mums

nav, tāpēc izmantojam Jelgavas
2. pamatskolas, kas atrodas
salīdzinoši netālu, zāli un citas
Sporta servisa centra piedāvātās telpas, stadionus. Tāpēc
jau vairākus gadus domājām,
ka laukumā pie skolas varētu
izvietot vismaz atsevišķus sporta elementus,» norāda skolas
direktore Brigita Preisa. Viņa
spriež, ka jauno laukumu varēs
izmantot arī sporta nodarbībās, kā arī skolas audzēkņiem
būs kur likt savu enerģiju un
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
piemēram, starpbrīžus.
Laukumā uzstādīti četri trenažieri, kas domāti dažādām
muskuļu grupām, piemēram,
vingrošanas stieņu komplekss
un velotrenažiera adaptētā
versija – «slēpotāju» trenažieris.
«Šie āra trenažieri ir paredzēti
gan bērniem, gan pieaugušajiem, un galvenokārt nodarbina
roku, kāju un muguras muskuļus,» skaidro I.Gamorja. Trenažieri tika izgatavoti un transportēti no Sanktpēterburgas
Krievijā. Tie izmaksāja kopā ar
PVN 4627 eiro, un līdzekļi tika
ņemti no «Pilsētsaimniecības»
budžeta. Lai varētu izveidot

trenažieru laukumu, vispirms
bija jāsakārto teritorija. Kā
stāsta I.Gamorja, apmēram 45
kvadrātmetrus lielajā laukumā
vispirms bija jānorok grants,
bet pēc tam jāuzber šķembas un
smilts segums.
«Pilsētsaimniecībai» ir iecere
nākotnē Jelgavā izveidot vairākus šādus laukumus, bet tas, kā
to izdosies īstenot, ir atkarīgs
no līdzekļiem. «Šādiem laukumiem jāatrodas vietās, kur cilvēki pulcējas, varbūt sporto, lai
trenažieri tiktu izmantoti. Kā
viens no variantiem varētu būt
skolas,» tā I.Gamorja, uzsverot:
šie trenažieru laukumi, arī jau
izveidotais, paredzēti ikvienam
jelgavniekam, kurš vēlas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
Laukuma izmantošana ar skolu
nav jāsaskaņo.
Lai popularizētu jauno trenažieru laukumu, skola 16. decembrī pulksten 14 rīkos tā atklāšanas pasākumu, kurā ikvienam
interesentam skolas audzēkņi
nodemonstrēs, kā katrs trenažieris darbojas. Jāpiebilst, ka
arī Vakara (maiņu) vidusskolas
skolotāji tos jau notestējuši un
atzinuši trenažieru lietderību.

Bibliotekāri dodas pie lasītājiem uz mājām
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par lasītājiem,
kuri paši dažādu iemeslu dēļ vairs nevar lasīt,
bet labprāt to gribētu,
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka sākusi piedāvāt
jaunu pakalpojumu –
bibliotekāri dodas pie
klienta uz mājām un
lasa priekšā. Tāpat bibliotēka piedāvā iespēju, ka lasītājiem, kuri
paši nevar atnākt uz
bibliotēku pēc iespieddarbiem, tos piegādā
mājās. Bibliotēkā lēš,
ka klientu loks šobrīd
nav liels, taču interese
ir, un pieļauj, ka, iespējams, cilvēkiem vēl ir
par maz informācijas
par jaunajiem pakalpojumiem.
Bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita
Armanoviča min, ka jau kādu
laiku bibliotēka lasītājiem, kuri
nevar paši atnākt uz bibliotēku,
piedāvā nepieciešamo literatūru
piegādāt uz mājām, kas ir bez-

maksas pakalpojums. «Tiesa,
tas attiecas uz lasītājiem, kuri,
piemēram, veselības problēmu
dēļ nevar paši nokļūt bibliotēkā, ne uz cilvēkiem, kuri laika
trūkuma dēļ nevar atnākt pie
mums,» skaidro V.Armanoviča.
Viņa piebilst, ka pieprasījums
pēc šī pakalpojuma nav liels,
taču kādam ik pa laikam tas ir
nepieciešams.
Nu bibliotēka sākusi piedāvāt
vēl vienu jaunu bezmaksas pakalpojumu – priekšā lasīšanu.
Proti, bibliotekāri dodas pie
lasītāja uz mājām un lasa viņam
priekšā grāmatu. V.Armanoviča
stāsta, ka šobrīd sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi
tiek apzināts cilvēku loks, kuriem
pakalpojums būtu nepieciešams,
bet pirmie trīs klienti jau ir.
Jau vairākus mēnešus šo iespēju izmanto jelgavnieks redzes
invalīds Vilnis Lapkašs, kurš saviem spēkiem grāmatas vairs lasīt nevar. «Man jau kopš bērnības
ļoti paticis lasīt. Atminos, kad
biju mazs, mamma lika iet gulēt,
bet es zem segas vēl lukturīša
gaismā turpināju lasīt. Diemžēl
redze ir ļoti pasliktinājusies,
un šodien vairs varu grāmatām

Īsi
 Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīcija no
decembra pagarinājusi darba laiku. Muzeja ekspozīciju un izstāžu
koordinatore Ilze Freiberga informē, ka no šīs nedēļas Jelgavas ekspozīcija apmeklētājiem būs pieejama
sekojošos laikos: trešdienās – no
pulksten 10 līdz 17, ceturtdienās
– no pulksten 11 līdz 19, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10
līdz 17, svētdienās, pirmdienās un
otrdienās – slēgta.
 Konkursā «Darbs ar jaunatni
2014» sveiktas aktīvākās pašvaldības, personas un jaunatnes organizācijas darbā ar jaunatni. Zemgales
NVO centrs saņēmis apbalvojumu
kā pieredzes bagātākā jaunatnes
organizācija Latvijā. Jelgavas jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle
norāda, ka balvai no mūsu pilsētas
tika izvirzīts Zemgales NVO centrs,
Latvijas Jauno zemnieku klubs, Zane
Leikuma un Dace Indrika, kuru pamatdarbs ir bērnu un jauniešu centrā «Junda» un kuras aktīvi iesaistās
darbā ar jaunatni.

Jānim Biseniekam – 150
 Ligita Vaita
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izlasīt tikai lielos virsrakstus,
taču gribas izlasīt visu. Tāpēc
ļoti atzinīgi vērtēju bibliotēkas
iniciatīvu nākt un lasīt mājās,»
stāsta V.Lapkašs. Kungs ir Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas
teritoriālās organizācijas biedrs
un labprāt izmanto arī neredzīgajiem domāto bibliotēku, ņemot
klausāmgrāmatas. «Protams,
klausos arī tās, taču jāatzīst, ka
šeit piedāvājums ir ierobežots
un novecojis. Man patīk kriminālromāni, romantika, taču
neredzīgo bibliotēkā izvēle ir
gaužām maza,» stāsta V.Lapkašs.
Viņš norāda, ka ar īpašas datorprogrammas palīdzību – tā
lasa priekšā uzrakstīto – viņš
internetā lasa ziņas, arī dažādus iespieddarbus, taču tā nav
grāmata. Tāpēc ar lielāko prieku
reizi nedēļā viņš ciemos gaida
bibliotekāres Maiju Godeli un
Inesi Zeltiņu, kuras no pusotras
līdz divām stundām lasa priekšā
kunga izvēlēto grāmatu. Šobrīd
dienaskārtībā ir 460 lappuses
biezais Aleksandras Mariņinas
detektīvromāns «Durvis nav
aizslēgtas».
Jāpiebilst, ka lasīt pie klienta
uz mājām dodas divas bibliote-

Atzinīgi jauno pakalpojumu, kad bibliotekārs nāk uz mājām un lasa
priekšā, novērtē jelgavnieks redzes invalīds Vilnis Lapkašs. Kungs
pats vairs nevar lasīt, taču viņam patīk grāmatas, tāpēc labprāt
izmanto iespēju un reizi nedēļā ciemos gaida bibliotekāres Inesi
Zeltiņu un Maiju Godeli, kuras no pusotras līdz divām stundām uz
maiņām lasa V.Lapkaša izvēlēto grāmatu.
Foto: Raitis Supe
kāres, lai viena otru ik pa laikam
var nomainīt. «Tā jau šķiet – kas
tad tur ir, tik lasi. Taču skaļi lasīt ir daudz savādāk un turklāt
daudz lēnāk, nekā pie sevis lasīt
grāmatu,» tā I.Zeltiņa. Bibliotekāres atzīst, ka pie katra klienta
tiek pavadīts vismaz no pusotras
līdz divām stundām, taču jūtams,
ka cilvēki gribētu ilgāk.

V.Armanoviča stāsta, ka uz
mājām lasītājiem bibliotekāri
var nogādāt gan grāmatas, gan
žurnālus, gan audioierakstus un
klausāmgrāmatas, kā arī filmas.
Par iespieddarbu piegādi mājās
un priekšā lasīšanas pakalpojumu var interesēties Zinātniskajā
bibliotēkā, zvanot pa tālruni
63046587.

 Tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» 2. stāvā vēl līdz pirmdienai, 15. decembrim, apskatāma
AIDS dienai veltīta izstāde. Tajā
eksponēti Jelgavas 4. vidusskolas
11. un 12. klases audzēkņu radītie zīmējumi par tēmu HIV/AIDS.

Jelgavas Atkarību profilakses
punkts saka lielu paldies 4. vidusskolas skolotājai Ingrīdai Drēskai
un jauniešiem, kuru darbi iekļauti
izstādē.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 21. decembrī pulksten
13 kultūras namā «Rota» notiks
seno jelgavnieku klubiņa «Sendienas» un Latviešu biedrības
biedru Ziemassvētku pasākums
ar groziņiem. Biedrības biedriem
jāpiesakās biedrībā personīgi un
jāsamaksā dalības maksa līdz 15.
decembrim: pirmdienās un ceturtdienās – no pulksten 10 līdz 15,
otrdienās – no pulksten 15 līdz
18. Pēc 15. decembra pieteikumus
vairs nepieņems, jo vietu skaits ir
ierobežots. Viss inventārs jāņem
līdzi. Sīkāku informāciju var iegūt,
zvanot pa tālruni 20610082 dežūras laikos vai jebkurā laikā pa
tālruni 28871881 (Vilis).
 Portāla www.taksis.lv veidotāji organizē Ziemassvētku labdarības akciju, kurā aicina ziedot
suņu un kaķu barību Jelgavas
dzīvnieku patversmei. Akcijas organizatore Everita Pļavniece informē, ka kopš 2009. gada ar līdzcilvēku atbalstu apciemotas septiņas
Latvijas dzīvnieku patversmes un
savākta vairāk nekā pusotra tonna
suņu un kaķu barības. Šogad nolemts palīdzēt Jelgavas dzīvnieku
patversmei. Organizatori norāda,
ka dzīvniekiem vajadzīga ne tikai
barība, noderēs arī ēdināšanas
trauki, pavadas, dzīvnieku rotaļlietas, avīzes, telpu uzkopšanas
līdzekļi. Ziedojumus var nest uz
Jelgavas pili, 166. kabinetu (LLU
portāls), līdz 18. decembrim. Papildu informācija pa tālruni 29360389
(Everita).
 Jelgavas Pensionāru biedrības seniori lūdz jelgavnieku
palīdzību, lai ansamblim «Dziedātprieks» iegādātos jaunus
koncerttērpus. Lai īstenotu sapni,
seniori visu decembri portālā www.
labiedarbi.lv aicina nobalsot par
viņu projektu «Dziedot dzimu,
dziedot augu…». Bez maksas
nobalsot var arī draugiem.lv/special/LabieDarbi/, twitter.com/LabieDarbi, facebook.com/LabieDarbi.lv,
LabieDarbi.inbox.lv.

Ritma Gaidamoviča

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

Tuvojas gada nogales svētki, kas daudziem saistās ne tikai ar
iepirkšanās drudzi, bet arī ar ēdienu baudīšanu. Tautas tradīcijas vēsta, ka Ziemassvētkos uz galda jābūt deviņiem ēdieniem,
lai nākamais gads būtu pārticis un bagāts. Tiesa, katrs svētku
mielastu sarūpē pēc savām iespējām un vēlmēm. Daļa cilvēku,
iespējams, svētku galdam izvēlēsies šobrīd tik daudz aprunāto
bioloģisko un ekoloģisko pārtiku, tādējādi rūpējoties par veselīgu maltīti. Pēc Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas
(LBLA) datiem, šobrīd 22 procenti Latvijas iedzīvotāju atzīst: ja ir
tāda iespēja, viņi labprāt iegādājas bioloģiskos jeb ekoproduktus. Turklāt, neskatoties uz to, ka ekoloģiski tīra pārtika nav no
lētākajām, ik gadu tās tirgus paplašinās līdz pat 15 procentiem.
Tiesa, tajā pašā laikā pētījumi liecina, ka cilvēkiem ir diezgan
trūcīgas zināšanas par to, kas vispār ir bio un eko pārtika, kāds
var būt ieguvums, ja ikdienā uzturā priekšroku dosim šādai
pārtikai, vai tiešām tas, ko pārdod kā bioloģisko pārtiku, ir
tik labs, vai dārgāks uzreiz nozīmē labāks. Lai rastu atbildes
uz šiem jautājumiem, «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā vienus no
galvenajiem pārtikas pētniekiem mūsu pilsētā – LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes (PTF) speciālistus. Tieši PTF laboratorijās
ir pētīta industriālajās un bioloģiskajās saimniecībās iegūta nepasterizēta piena kvalitāte, burkāni, šeit izstrādātas bioloģiskās
bērnu biezenīšu receptūras, un drīzumā PTF pētnieki analizēs
bioloģisko miltu tehnoloģiskās īpašības. LLU pirmo gadu arī
iesaistījās skolēnu izglītošanā, rīkojot konkursu par bioloģisko
daudzveidību un uzturu «Ēd ar baudu, domā par dabu!». Tā
mērķis bija palīdzēt skolēniem apzināties uztura izvēles ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu attīstību, apgūt
veselīga uztura izvēles pamatprincipus.

Arī LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) speciālisti arvien
vairāk iesaistās bioloģiskās pārtikas
pētīšanā un produktu izstrādē.
PTF asociētā profesore Daiga Kunkulberga norāda, ka jau tuvākajā
laikā detalizētāk, izmantojot LLU
modernizēto laboratoriju iespējas,
tiks analizētas bioloģisko miltu
tehnoloģiskās īpašības.
Foto: Raitis Supe

Arī mūsu universitātes pētnieki
iesaistās ekopārtikas ražošanā
 Ritma Gaidamoviča

To, ka bioloģiskā pārtika
lēnām ieņem lielāku lomu
ikdienas pārtikas produktu
grozā, atzīmē arī LLU PTF
pasniedzējas, piebilstot: gan
pētījumi, gan personīgā
pieredze rāda, ka šodien,
kad industriālajā ražošanā
tiek izmantots daudz vairāk
ķimikāliju, cilvēki saskaras ar
dažādām alerģijām, dzimst
neveselīgāki bērni, iedzīvotāji vairāk aizdomājas par
to, ko ēd un kādu ietekmi
uz mūsu veselību patiesībā
atstāj šodienas pārtika.
«Šobrīd ar dažādām kampaņām
popularizē bioloģisko lauksaimniecību
un pārtikas ražošanu. Aicina baudīt
veselīgus, garšīgus un Latvijā audzētus
produktus, kas ražoti videi draudzīgi,
reizē rūpējoties gan par cilvēku, gan
dabu,» tā LLU PTF docente Jeļena
Zagorska. Te gan rodas jautājums, kā
tad esam dzīvojuši līdz šim – ēdām to,
kas ir, un jēdzienu «bioloģiski produkti»
nezinājām? Šodien lielākā daļa pārtikas
produktu, ko mēs ēdam, ir saražoti
intensīvi, un tas nozīmē, ka daudz
vairāk saimniekošana ir atkarīga no
ķīmiskām vielām. Lai gan tās izmanto
konkrētu kaitēkļu, slimību vai nezāļu
iznīcināšanai, šīs ķīmiskās vielas rada
daudz plašākas problēmas. Tās izjauc
augsnes dabisko līdzsvaru un iznīcina
dzīvo dabu, to atliekas paliek pārtikas
produktos, kurus mēs lietojam. «Kaut
vai lauku miglošana ar ķimikālijām šobrīd lauksaimniecībā ir kļuvusi ierasta
prakse nezāļu un kaitēkļu apkarošanai,
bet mēs varam tikai iedomāties, cik
daudz ķimikāliju mēs apēdam,» tā LLU
PTF docente Solvita Kampuse. Viņa
kā piemēru min kartupeļu miglošanu
pret lakstu puvi. Ķimikāliju izplatītāji
apgalvo, ka divu trīs nedēļu laikā inde
izgaisīs, tomēr rudenī, veicot sastāva
analīzes, kaut nedaudz, bet kartupeļos
atrod vēl to pēdas. Turklāt dažādu ķimikāliju klāsts paplašinās daudz ātrāk
nekā zinātnieki spēj izpētīt un pierādīt,
cik tās kaitīgas. Viņa piebilst, ka nesen kādā pētījumā cilvēka organismā
atklātas 18 kaitīgas vielas, kuras tur
nonākušas tieši ar pārtikas produktiem.
Agrāk ievērojami vairāk cilvēki paši
audzēja pārtikas produktus piemājas
saimniecībās, jo tie veikalos nebija tik

plašā klāstā, un neizmantoja tik daudz pārtikas produktu ražošanai ir dārgā- bet saimniecības nespēj lielos daudzuķimikāliju, līdz ar to pārtika bija «tīrā- kas, un tas viss ietekmē cenu,» skaidro mos izaudzēt nepieciešamo. Tieši LLU
ka» un veselīgāka.
J.Zagorska. Mītam «dārgāks, tātad PTF docente S.Kampuse ir palīdzējusi
labāks» gan viņas negrib piekrist, jo arī izstrādāt bioloģiskās bērnu pārtikas
Bio un eko –
paša mazdārziņā izaudzētais noteikti biezenīšu «Rūdolfs» receptūras, kur satātad tīrs no ķimikālijām
būs labāks nekā lielveikalā no ārzemēm skārusies ar šādu problēmu. «Gribējām
Burtu salikums bio vai eko ir kā ievestais. Speciālistes uz jautājumu, vai biezeni ar puķkāpostiem, taču, izpētot
apliecinājums – tīrs no ķimikālijām, tiešām, ieraugot zīmi «bio vai eko pro- tirgu, nav kur ņemt izejvielas pietiekaģenētiski modificētiem organismiem, dukts», varam būt droši, ka tas atbilst mā daudzumā,» tā S.Kampuse.
antibiotikām, jo bioloģiskajā lauksaim- patiesībai, atzīst: «Klāt nevienam jau
niecībā un ražošanā neko tādu izmantot neizstāvēsi, taču nevaram dzīvot ar Bioloģiskajām saimniecībām
nedrīkst. Lai tiktu galā ar kaitēkļiem, attieksmi, ka visi melo. Turklāt biolo- ciešāka sadarbība ar LLU
apstrādātu pārtiku ražošanas procesā, ģiskās saimniecības un ražošanas uz- lauksaimniekiem
tiek izmantotas gan organismam, gan ņēmumus rūpīgi uzrauga un kontrolē.»
Šobrīd ciešāka sadarbība bioloģiskadabai draudzīgākas metodes un vielas, Te vēl viņas piebilst, ka Latvija šobrīd jām saimniecībām esot izveidojusies
tas nozīmē, ka produkts ir dabīgs un ir viena no valstīm Eiropā, kur strauji ar LLU Lauksaimniecības fakultātes
līdz ar to veselīgs. Tāpat bioloģiskās attīstās bioloģiskā lauksaimniecība un (LF) speciālistiem. «Šobrīd aktuālāka ir
pārtikas pārstrādē nav atļauts izmantot ražošana.
problēma izaudzēt bioloģiskos dārzeņus
mākslīgos aromatizētājus un krāsvieun augļus, tāpēc zemniekiem ir svarīgāk
las, garšas pastiprinātājus, saldinātā- Garšā atšķirība nekāda,
konsultēties ar mūsu lauksaimniekiem,
jus. Turklāt šādas pārtikas ražošanai bet kur tad?
kā tikt pie produkta, taču arī pie mums
tiek izmantotas izejvielas, kas iegūtas
Tiesa, visticamāk, pircējs, ja viņam vēršas ar lūgumiem pētīt jau pārstrādābioloģiskajās saimniecībās. Lai sauktos iedos nogaršot rūpnieciski ražotu mai- tos produktus,» stāsta D.Kunkulberga.
par bioloģisku jeb ekoloģisku produktu, zes kukulīti un bioloģisko maizi, dižu LLU LF asociētā profesore Dzidra
95 procentiem izejvielu jābūt tieši no atšķirību nejutīs. «Pēc garšas maize, Kreišmane stāsta, ka sadarbība ar biološādām saimniecībām. «Piemēram, tepat visticamāk, neatšķirsies. Vienīgā at- ģiskajām saimniecībām ir diezgan cieša,
Jelgavā nopērkams aveņu bio saldē- šķirība – produkta sastāvā. Bioloģiskā bet varētu būt produktīvāka. «Bioloģisjums. Tas nozīmē, ka tā pagatavošanā maize būs tīra, nepiesārņota. Tas kie lauksaimnieki izrāda interesi par
izmantots tikai bioloģiskajā saimniecī- nozīmē, ka šī maize būs ražota no bio- pētījumiem, piemēram, kā, saimniebā iegūtais piens, sviests un bioloģiska loģiskajā saimniecībā iegūtiem miltiem kojot bioloģiski, veiksmīgāk cīnīties ar
aveņu piedeva,» stāsta LLU PTF aso- un citām bioloģiskas izcelsmes izej- kaitēkļiem, kā veikt augu aizsardzības
ciētā profesore Daiga Kunkulberga. To, vielām, līdz ar to nav jāsatraucas, ka pasākumus, kā sabalansēt dzīvniekiem
ka saimniecība ir bioloģiska, apliecina produktā, piemēram, būs kādas palie- barības devas, bet diemžēl finansējuīpašs sertifikāts, un tās produkti ir kas no graudaugu
ma trūkuma dēļ
marķēti ar speciālu apzīmējumu – eko miglošanas,» atzīst
zinātniskie pētīKas ir bioloģiska jeb
lapiņu. Šobrīd Latvijā reģistrētas ap D.Kunkulberga.
jumi neizdodas,»
ekoloģiska pārtika
3500 bioloģisko saimniecību, bet ražo- Pārtikas produktos
tā Dz.Kreišmane.
šanas uzņēmumu skaits, kuri piedāvā ir daudz ķimikāli- Bioloģiskā pārtika tiek audzēta un ražota, Taču pasniedzēja
kādu eko produktu, aug. Jāpiebilst gan, ju, kuras zinātnie- izmantojot dabai un cilvēku organismam stāsta, ka bioloģiska mūsu bioloģiskās pārtikas ražotāji ki nav paspējuši draudzīgas metodes. Tas nozīmē, ka tā kās saimniecības
sastāvdaļas ieved arī no sertificētām izpētīt, un nevar ir ekoloģiski tīra, jo dārzeņu, augļu un t i e k i e s a i s t ī t a s
bioloģiskajām saimniecībām ārzemēs, pateikt, kādām sli- graudaugu audzēšanā netiek izmantoti mācību procesā.
jo ne viss uz vietas ir pieejams.
mībām tās var būt ne minerālmēsli, ne ķīmiskie pesticīdi «Man ir priekšpar cēloni. Mūsdie- kaitēkļu un nezāļu apkarošanai, līdz ar mets «Bioloģiskā
Kāpēc par 30 līdz
nās ļoti izplatītas ir to bioloģiski audzēta pārtika nesatur to lauksaimniecība».
100 procentiem dārgāks?
dažādas alerģijas, ķīmiskās atliekas. Savukārt mājlopi un Studentam taču
mājputni tiek baroti tikai ar ekoloģiskiem
PTF speciālistes atzīst, ka biolo- un, iespējams, kāda produktiem, netiek izmantota ģenētiski lielāka saprašana
ģiskais produkts, tāpat kā bioloģiskā no vielām, kas uz- modificēta barība, kā arī netiek izman- par saimniekošanu
lauksaimniecība un ražošana, ir dārgs ņemta ar pārtiku, totas antibiotikas vai sintētiskie augšanas šādā saimniecībā
prieks, kas vistiešākajā mērā atspogu- var būt par to cēlo- hormoni.
būs, ja klātienē to
ļojas produkta cenā, un līdz ar to ne visi ni. J.Zagaroska gan
visu apskatīsim,
šobrīd to var atļauties. Cenas atšķirība mierina, ka Latvijā
nevis auditorijā pie
var būt pat no 30 līdz 100 procentiem. tik pārspīlēti intensīvi, kā tas ir, piemē- tāfeles,» stāsta pasniedzēja. Taču lēnām
«Taču, tā kā šajā jomā pastāv daudz ram, Lielbritānijā, neizmanto dažādas interesi izrāda arī bioloģiskās pārtikas
stingrāka produktu kontrole un serti- ķimikālijas dārzeņu un augu augšanas ražotāji, vēršoties PTF, lai pētītu profikācija, zemniekiem un ražotājiem ir stimulēšanai, tāpēc vietējā prece vien- duktu sastāva īpašības. Jau līdz šim
jārēķinās ar papildu izmaksām. Tāpat, nozīmīgi ir labāka nekā importētā. PTF laboratorijās ir pētīta industriālaaudzējot dabīgi, jārēķinās, ka raža būs Speciālistes gan min, ka bioloģisko jās un bioloģiskajās saimniecībās iegūta
ievērojami mazāka nekā izmantojot produktu ražotāji izteikuši bažas par nepasterizēta piena kvalitāte, burkāni,
dažādus minerālmēslus un pesticīdus izejvielu trūkumu. Proti, ekoloģisku šeit izstrādātas bioloģiskās bērnu biezekaitēkļu apkarošanai. Arī izejvielas produktu ražotāju skaits ir pieaudzis, nīšu receptūras, bet tūlīt PTF pētnieki

analizēs bioloģisko miltu tehnoloģiskās
īpašības.

Divu bioloģisku produktu
iekļaušana ēdienkartē neko
daudz nemainīs

Tiesa, lai patiešām būtu ieguvums no
tā, ka cilvēks lieto bioloģiskos produktus, nepietiks vien ar divu šādu produktu iekļaušanu ēdienkartē. Tam ir
jākļūst par dzīvesveidu. «Ja, gatavojot
pusdienas, izmantosiet divus bioloģiskos produktus, bet vakarā, pie televizora sēžot, grauzīsiet sāļos čipsus, diez vai
jūsu veselība no tā kaut ko iegūs. Tas
nozīmē, ka ir jāmaina ēšanas paradumi
pilnībā,» pārliecināta J.Zagorska. Jāpiebilst, ka šobrīd arī skolās tiek daudz
runāts par veselīgu pārtiku bērniem,
aizliedzot virkni dažādu produktu un
tādējādi rūpējoties par bērnu veselību.
Universitātes speciālistes gan uzskata,
ka ar kategorisku aizliegšanu neko īsti
nepanāks, bērni ir jāizglīto un galvenokārt tas ir jādara ģimenē. «Kāda
jēga skolā dot veselīgas pusdienas, ja
mājās bērns ēdīs neveselīgu pārtiku?
Tā pieredze tomēr veidojas mājās,» tā
J.Zagorska. D.Kunkulberga gan atzinīgi
novērtē to, ka vispār šim jautājumam
pievēršas, un ir dzirdēts, ka ārpusstundu pulciņu treneri bērniem māca,
piemēram, ka viņu nodarbībās nekādu
gāzēto dzērienu nebūs. Jāpiebilst, ka
nesen LBLA atklāja kampaņu «BioLoģiski!» ar saukli «Tīra pārtika cilvēkam
un videi», kuras laikā ar dažādām aktivitātēm skaidro Latvijas iedzīvotājiem,
kas ir bioloģiska pārtika, kā to atpazīt
un kā notiek tās sertificēšana.

Lielāka uzticība eko un bio zīmei

Runājot par to, ko likt svētku galdā,
LLU PTF dekāne profesore Inga Ciproviča uzsver, ka galvenais Ziemassvētkos ir
gatavot ar prieku un ēst to, kas garšo. Tā
ir reize, kad var atļauties. «Iespējams, šī
ir reize, kad priekšroku dodam nevis ātri
pagatavojamai maltītei, bet gan biežāk
paši iedarbinām cepeškrāsni, kurai durvis
ikdienā tiek reti virinātas,» tā I.Ciproviča.
Taču, iespējams, šis ir īstais laiks, lai galdā
liktu arī kādu bio un eko produktu. Jautāta, kur labāk meklēt šo eko pārtiku – tirgū
uzticēties pārdevējiem, kas apgalvo, ka šie
dārzeņi auguši ekoloģiskā saimniecībā,
vai veikalā –, profesore uzsver: «Protams,
mājās pašu audzēts var šķist ekoloģiski
tīrs, taču lielāka uzticība, protams, ir
produktiem, kas apzīmēti ar īpašu bio
un eko zīmi.»

Ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

24. reizi izcīna Novadu kausu

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
(JSPS) 24. reizi izcīnījusi ceļojošo Latvijas
Novadu kausu. JSPS izcīnīja 14 zelta, 11
sudraba un 7 bronzas medaļas. Par komandas labākajiem peldētājiem atzīti Gundega
Jankovska un Deniss Komars. Balvu par
labāko debiju saņēma JSPS peldētājs Aleksis Naumovs. No JSPS uz goda pjedestāla
kāpa G.Jankovska, Selīna Kalnišķe, Jānis
Freimanis, Agnese Bikoviča, Vineta Mežaraupe, D.Komars, Kristiāna Kalniņa, Ksenija Millere, Jānis Maniņš, Lāsma Klabata,
Veronika Gorškova, Jevgeņijs Boicovs, Iļja
Boicovs, Ričards Fortels, Diāna Timermane,
A.Naumovs un Sandijs Bečis, bet punktus
komandai deva arī citi peldētāji. Novadu
kausa izcīņa notika 25. reizi, un Jelgava tikai
2009. gadā netika pie kausa.

Ikstens – virslīgas labākais
vārtsargs

Pagājušajā nedēļā notika
Latvijas Futbola federācijas
(LFF) gada noslēguma vakars, kurā tika sveikti aizvadītās sezonas laureāti
25 nominācijās. FK «Jelgava» vārtsargs Kaspars
Ikstens atzīts par 2014. gada SMScredit.lv
virslīgas labāko vārtsargu. Uzvarētāju šajā
nominācijā noteica virslīgas klubu treneri,
klubu komandu kapteiņi, biedrība «Latvijas
futbola virslīga» un LFF Nacionālo izlašu
treneru padomes locekļi. Saskaņā ar nolikumu uzvarētājam bija jāaizvada vismaz 50
procenti spēļu sezonā. K.Ikstens FK «Jelgava»
sastāvā 2014. gada sezonā aizvadīja visas 36
virslīgas čempionāta spēles.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Visu vai neko

Jelgavas vīriešu volejbola komanda
«Biolars/Jelgava» nodrošinājusi sev vietu
Latvijas Dzelzceļa kausa pusfinālā, divu
spēļu summā uzvarot nacionālās līgas
līdervienību «Ventspils». Tiesa, pusfinālā
mūsu pretinieki būs pašreizējie Latvijas
čempioni «RTU/Robežsardze», un finālā
iekļūs tikai viena komanda – uzvarētāji.
Pusfināla spēle notiks 13. decembrī
pulksten 17 Daugavas Sporta namā Rīgā,
pulksten 19.30 tiksies «ASK/Kuldīga» un
«Poliurs/Ozolnieki». Kausa fināls, kurā
iekļūs pusfināla pāru uzvarētāji, notiks
14. decembrī pulksten 17.30. Jāatgādina, ka pērn Latvijas Kausa finālspēlē
«Biolars/Jelgava» volejbolisti četros setos
pieveica tagadējos čempionus «RTU/Robežsardze».

Uzvar kartinga čempionātā

Noslēdzoties sezonai,
apbalvoti
kartinga
čempionāta
«ProKart»
uzvarētāji.
Tajā 1. vietu izcīnīja «Jaunatnes tehnisko
sporta veidu centra» (JTSVC) komanda no
Jelgavas, bet individuāli kopvērtējumā pēc
sešiem posmiem uzvara JTSVC braucējam
Kristeram Lindem (klase «Raket»), Krišam
Jaunzemim («TK»), Veronikai Golovačovai
(«Junior»), otrā vieta – Armandam Kančam
(«DD2»). Kartinga čempionātā piedalījās
dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Krievijas. Viens no tā posmiem
šovasar notika Jelgavā.

SSC kausā basketbolā –
līderu maiņa
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies Sporta servisa
centra (SSC) kausa izcīņa
basketbolā vīriešiem – šogad
kauss aizceļoja pie komandas «Valauto», kas finālā ar
96:84 pieveica «Ekskursija.
lv». «Patiesībā šis ir mūsu
komandas otrais kauss, bet
to pirmo izcīnījām ļoti sen.
Priecājamies, ka šoreiz uzvarējām, jo bija jau apnicis būt
mūžīgi otrajiem,» tā komandas «Valauto» spēlētājs Jānis
Tiltiņš, piebilstot, ka pēdējā
laikā komanda bieži Jelgavas
turnīros, kuros piedalījās,
izcīnīja 2. vietu.
«Mūsu komandā liela daļa spēlētāju
– apmēram 80 procenti – nespēlē nevienā citā komandā, nevienā citā līgā,
tāpēc regulāri piedalāmies Jelgavas
basketbola turnīros. Spēlējam sava
prieka pēc,» tā J.Tiltiņš. Viņš stāsta,
ka šajā turnīrā komanda ļoti rūpīgi
gatavojās katrai spēlei, un arī finālā
katram spēlētājam bija dots konkrēts
uzdevums, bet komandai kopumā galvenais bija nosegt pretinieku līderus.
Par uzvarētāju komandas labāko
finālspēles spēlētāju tika atzīts Gatis
Justovičs, kurš ikdienā strādā par
otro treneri BK «Jelgava». Viņš šajā
spēlē guva 24 punktus. Savu simpātiju
balvu, viņuprāt, labākajam spēlētājam uzvarētāju rindās pasniedza arī
BK «Jelgava» – bumba ar basketbola
kluba spēlētāju autogrāfiem aizceļoja
pie J.Tiltiņa. «Šajā turnīrā spēlē daudz
entuziastu, vairs ne tik jauni cilvēki,
kas dara to sava prieka pēc. Ceram arī,
ka viņi nāks uz mūsu kluba spēlēm,»
tā BK «Jelgava» galvenais treneris
Mārtiņš Gulbis, piebilstot, ka klubs
atbalsta basketbolu un, piemēram,
pārtraukumā starp LBL spēlēm puiši
tiesāja Jelgavas skolēnu sacensības.
Finālspēle tiešām pagāja vienā grozā, jo praktiski visas spēles garumā
«Valauto» turēja savus pretiniekus
apmēram desmit punktu atstatumā.
Jau pēc pirmās ceturtdaļas «Valauto»
bija vadībā ar 29:13. Otrā ceturtdaļa
noslēdzās ar 50:35, trešā – ar 69:59,
bet visa spēle – ar 96:84. Lai gan nevienu brīdi «Valauto» uzvara pa īstam

Sporta pasākumi
 13. un 14. decembrī pulksten 11
– Latvijas, Jelgavas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma (Sporta
hallē).
 14. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts galda tenisā (Sporta hallē).
 14. decembrī pulksten 11 – šaha
tempo un ātrspēles turnīrs (Tehnoloģiju
vidusskolā).
 17. decembrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – LU (ZOC).
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Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» sakarā ar ražošanas apjoma
palielināšanos pieņem darbā kvalificētas/-us
šuvējas/-us darbam Jelgavā. Tālrunis 29226133.
Jelgavas Vakara maiņu vidusskola aicina
darbā psihologu uz pilnu darba slodzi.
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897,
vvsk@izglitiba.jelgava.lv, www.jvmv.lv.
Mēbeļu veikals «Valants» piedāvā darbu
pārdevējam/-ai mēbeļu komplektētājam/-ai
Jelgavā. E-pasts: valants@valants.lv.
Tālrunis/fakss: 63011906.
Salons «Harmonija» meklē atbildīgu frizieri,
slīdošs grafiks. Tālrunis 26736365 – Jūlija.

Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Kvalificēts mūrnieks – krāšņu podnieks meklē darbu. Tālrunis 29422824,
29674324.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē darbu – varu palīdzēt saimniecībā, varu strādāt naktsmaiņas. Tālrunis
24782022.
Auklīte, aprūpētāja, ir darba pieredze.
Tālrunis 28289197.
Auklīte. Tālrunis 28236557.
Santehniķis. Tālrunis 28861525, Jānis.

apdraudēta netika, spēlē neiztika bez
asumiem – nesportiskām piezīmēm,
tehnisko piezīmi komandas soliņam,
traumām. «Pirms 40 gadiem, kad vēl
pats spēlēju, basketbols bija inteliģentāks un bez kontaktiem, bet tagad tas
ir kļuvis fiziskāks un traumatiskāks,»
vērtē sacensību organizators SSC pārstāvis Valdis Ilmers.
Otrās vietas ieguvēju «Ekskursija.lv»
rindās par labāko finālspēles spēlētāju
tika atzīts Ralfs Vēvers, kurš skatītājus
pārsteidza, vieglu roku raidot grozā
bumbu gandrīz no laukuma viduslīnijas. «Biju brīvs un jutu, ka būs,» tā par
šo metienu saka viņš pats, piebilstot, ka
bieži jau no tik tālas distances nemetot.
Viņš vērtē, ka kopumā čempionāts bijis
labs, bet finālā komanda laikam nebija
pienācīgi noskaņojusies. «Pēdējos trīs
turnīros, kuros pārstāvu šo komandu,
ir identisks scenārijs – līdz finālam
spēlējam bez zaudējumiem, bet tad
dabonam pa kaklu,» tā R.Vēvers. Komandas treneris ir bijušais BK «Jelgava» spēlētājs Kristaps Kanbergs, kurš
tagad pārgājis uz BK «Ventspils».
Spēlē par bronzas medaļām tikās vairākkārtējie Jelgavas basketbola turnīru
uzvarētāji «Ķepas», kas interesantā spēlē
tikai pēdējā ceturtdaļā ar 69:63 izrāva
uzvaru pār komandu «Olaine». Lielāko
spēles daļu «Ķepas» bija iedzinējos,
un lielākā intriga sākās tikai pēdējās
ceturtdaļas vidū. Pēdējās ceturtdaļas
sestajā minūtē rezultāts uz tablo bija
neizšķirts – 58:58 –, nākamo trīs minūšu laikā komandas apmainījās ar
precīziem metieniem grozā, un 2 minūtes 20 sekundes pirms spēles beigām
rezultāts bija 60:60. Bet tad nepilnas
minūtes laikā «Ķepas» iemeta piecus
punktus un svinēja uzvaru spēlē, un
izcīnīja bronzas medaļas. «Ķepu» rindās
par spēles labāko spēlētāju tika atzīts
Jānis Gutāns.
«Ķepu» pārstāvis Juris Brūveris norāda, ka šajā turnīrā vairāki spēlētāji
guva traumas, vēl kāds nevarēja spēlēt
ģimenes apstākļu dēļ, un īsais soliņš
darīja savu. «Pretinieki ātri saprata,
ka, rūpīgāk piesedzot mūsu līderus, ātri
sagurstam,» spriež J.Brūveris, norādot,
ka tas licis komandai apdomāt jaunu
spēlētāju piesaisti. Pēdējos gadus «Ķepas» bija izteikti turnīru favorīti, bet
J.Brūveris norāda – komanda neskumst,
ka šoreiz par kausu necīnījās. «Mēs sa-

censībās piedalāmies, jo mums interesē
basketbols un sports, mēs to darām
tāpēc, ka mums patīk pasportot un tā
var arī uzlabot veselību,» tā viņš.
«Mazo kausu» izcīnīja komanda
«Doks» (labākais spēlētājs – Elvis Pētersons), otrie – «Rokiji» (labākais spēlētājs
– Krišjānis Dzalbe), trešie – «NĪP» (labākais spēlētājs – Jānis Kokins).
V.Ilmers norāda, ka pēdējos gados
komandas pret vietējiem turnīriem
attiecas nopietnāk, par ko liecina, piemēram, tas, ka citas komandas regulāri
trenējas, ka gandrīz visām komandām
ir vienoti formas tērpi. Tāpat bijuši
gadījumi, kad kāda komanda atsakās
spēlēt Jelgavas turnīrā augstā līmeņa
dēļ. Viens no turnīra galvenajiem tiesnešiem Renārs Zavinskis spriež, ka
šogad turnīra komandu līmenis nav
būtiski audzis, salīdzinot ar pēdējiem
gadiem, bet ir izlīdzinājies – ja citus gadus līderus varēja prognozēt iepriekš,

tad šogad intriga saglabājusies līdz
pašām beigām.
Jāatgādina, ka šogad SSC kausā piedalījās 16 komandas: «Jelgavas krekli/Peri»,
«Brāļi Ilmāri», «Ķepas», «Valauto», «Doks»,
«NĪP», «Skandijs», «Ozoland», «Olaine»,
«Ekskursija.lv», «Armet», «Ozols», «Rokiji»,
«Vilki», «Kultūra», «Jelgavas BJSS».
Jāpiebilst, ka jau janvāra vidū startēs
Jelgavas pilsētas basketbola čempionāts. Komandas par čempionātu var
interesēties pie V.Ilmera pa tālruni
29269718.

 18. decembrī pulksten 16 un 19. decembrī pulksten 15 – JSPS Ziemassvētku
sacensības peldēšanā un A.Miskarova kausa
izcīņa (baseinā).
 19. decembrī pulksten 10.40 – JLSS
sacensības hokejā U-11 grupas zēniem
«Ziemassvētku kauss» (ledus hallē).
 19. decembrī pulksten 20.30 – Latvijas
florbola čempionāts: Jelgavas novads – «Talsi/Triobet» (Sporta hallē).
 20. decembrī pulksten 10 – Latvijas
čempionāts spīdmintonā (Sporta hallē).
 20. decembrī pulksten 15 – hokejs:

«Zemgale/LLU» – «Liepāja» (ledus hallē).
 20. decembrī pulksten 13 un 21.
decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku
boksa turnīrs jauniešiem (Raiņa ielā 6).
 21. decembrī pulksten 10 – Jaungada balvas izcīņa volejbolā (Sporta
hallē).
 21. un 28. decembrī pulksten 11
– šaha tempo un ātrspēles turnīrs (Tehnoloģiju vidusskolā).
 23. decembrī pulksten 10 – JSPS
Jaungada sprints peldēšanā, J.Mistera
kauss, A.Ozoliņas kauss (baseinā).

 27. decembrī pulksten 18 – Latvijas
florbola čempionāts: Jelgavas novads
– Valmiera (Sporta hallē).
 3. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «TTU» (ZOC).
 4. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Selver» (ZOC).
 6. janvārī pulksten 18.30 – sieviešu
basketbols: «Jelgava/BJSS» – «Filter»
(Sporta hallē).
 9. – 11. janvārī – Eiropas čempionāta
2. kvalifikācijas kārtas spēles volejbolā
jauniešiem (ZOC).

Izīrē
Istabu ar virtuvi. T.29736210

Pērk
Juvelieru darbnīca pērk visa veida dzintara
izstrādājumus T.20323336
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Labas
cenas. Ir transports. Asteru 7. T.29718434
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
150 EUR/t. T.27029553.
2-ist. dzīvokli. T.29558600
Māju, lēti mēbeles. T.26743846
Ozola briketes – 160 EUR/t ar piegādi.
T.29907466.

Šogad tika lauzta «tradīcija» – Sporta servisa centra kausa basketbolā uzvarētāju godā ilggadējos
līderus «Ķepas» nu nomainījusi komanda «Valauto» (tumšajās fomās), kas jau bija paguvuši tikt
pie neoficiāla nosaukuma «Mūžīgi otrie».
Foto: Raitis Supe

«Valauto» sastāvs
Jānis Tiltiņš, Pēteris Prolis, Mārtiņš Kiziks,
Kaspars Vērnieks, Raivis Upe, Edgars
Rudzītis, Gatis Justovičs, Rolands Opaļevs,
Maksims Husko, Kārlis Buškevics, Ģirts
Hauks, Skots Higins, Mārtiņš Auns, Krists
Celms, Jēkabs Roziņš
Treneris – Jānis Bērziņš
Menedžeris – Valts Liberts

Jauni, mazlietoti televizori, veļas mašīnas,
ledusskapji, gāzes plītis, mikroviļņu krāsnis,
mūzikas centri, pastiprinātāji, tumbiņas
u.c. lietas. Lēti. Garantija. Līzings. Uzvaras
12. T.29141057
Skaldītu malku. T.20500836

Dažādi
Asenizācijas pakalpojumi. T.26256237
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Attīru no krūmiem un kokiem pļavas un
citas teritorijas. T.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Meistars veiks remonta darbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773
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
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
(V.Egle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Raimondam Ričikam un tuviniekiem,
māti mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS LOGINOVS (1953. g.)
VALENTĪNA JERŠOVA (1926. g.)
VALERIJS RINDZIONOKS (1956. g.)
AĻA SMIRNOVA (1936. g.)
SURADŽS GRAHOĻSKIS (1977. g.)
SERGEJS VASIĻJEVS (1955. g.)
SOFIJA PAŠEVICA (1925. g.)
KĀRLIS PĀNS (1936. g.)
BOĻESLAVA PAUKŠĶE (1918. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1933.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
10.30 «Lauras vēlmju saraksts». Austrijas drāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 ««Sporta studijas» diskusija».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Zili brīnumi!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1933.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». Finālspēle.
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 16.sērija.
0.25 «Itālija, mana mīla». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
1.25 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 530.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 531.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Nižņij Novgorod».
21.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.30 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
22.25 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.05 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlestība Taizemē». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.50 «Runā Rīga! 3».
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 106.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 128.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 57. un 58.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dombura studija».
23.05 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 5.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Purvāji 3». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
2.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 2.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.15 «Medikopters 6». Seriāls. 3.sērija.
10.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.25 «Māmiņu klubs».
12.00 «Gatavo 3».
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 63. un 64.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 64.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 18.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
0.05 «Transformeri. Pieveikto atriebība». Spraiga sižeta fantastikas filma.
2.45 «Nekā personīga».
3.35 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 16. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1934.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.

10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 «Ziemassvētku tiesas prāva». ASV un Kanādas komēdija.
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Melu laboratorija».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1934.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sazāļotie kareivji». Dok.filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «Gultas otrā pusē». Francijas komēdija. 2008.g. (ar subt.).
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 531.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 532.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 «Maskēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 14.sērija.
23.50 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 128.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Vudū iesācējiem». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 107.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 129.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 59. un 60.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Lota un gaišā nākotne». Romantiska komēdija.
23.10 «Nikita 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?!»
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 4.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.15 «Medikopters 6». Seriāls. 5.sērija.
10.25 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 18.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 64. un 65.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 65.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.05 «Medikopters 6». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.30 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 4.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 17. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1935.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.05 «Latvija var!»*
12.25 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1935.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 13.sērija.

tv programma
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Eksperti dīvānā».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «Sazāļotie kareivji». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.05 «Valdība». Seriāls. 16.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 532.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 533.sērija.
17.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Aculiecinieks».
18.50 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.50 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.20 «Lielais pārgājiens».
21.15 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
«Union Olimpija Ljubljana» – «VEF Rīga».
23.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.00 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma (ar subt.). 7.sērija.
0.50 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».*
1.50 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 31.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 129.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Lota un gaišā nākotne». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 108.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 130.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 61. un 62.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 38. un 39.sērija.
23.15 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Vudū iesācējiem». Vācijas komēdija. 2010.g.
2.20 «Precamies!?! 2».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 6.sērija.
5.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.25 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.15 «Medikopters 6». Seriāls. 7.sērija.
10.25 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 65. un 66.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 66.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.55 «Meksikānis». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2001.g.
1.30 «Medikopters 6». Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 18. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1936.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 13.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.35 «Province».* (ar subt.).
13.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.45 «Zebra».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1936.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 14.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.20 «Daugavieši».
20.00 «Kas tur dzīvo?»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Pēc krīzes». Videostāsts par vardarbībā
cietušu bērnu un ģimeņu rehabilitāciju.
21.45 «Aculiecinieks».*

Ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris
22.00 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Misija Londonā».* Māris Štrombergs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 533.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 534.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
20.35 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 3.sērija. (franču val.).
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Piedzīvojums dabā».
22.35 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 7.sērija.
23.25 «Maskēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
0.25 «Autosporta programma nr.1».
0.55 «Tavs auto».*
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 130.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 131.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 63. un 64.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Uzmanību, gatavību, remonts!» Latvijas raidījums. 2014.g.
22.15 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.20 «Varas spēles». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
1.45 «Dzīvīte».
2.05 «Nemelo man!»
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

LTV7
5.10 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 3.sērija. (franču val.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 534.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 535.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
20.30 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.55 «Eiropas kinovakari».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mājā». Francijas drāma. 2012.g.
0.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
Pārraide no Kalgari Kanādā.
0.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
1.20 «Spots».*
1.50 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.20 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
2.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
5.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 131.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mans sievišķais es». Vācijas un Austrijas melodrāma.
11.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 110.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 132.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 65. un 66.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Nekad nelaid mani vaļā». Romantiska drāma. 2010.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Nemelo man!»
2.20 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3

5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 8.sērija.
5.55 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
6.25 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.15 «Medikopters 6». Seriāls. 9.sērija.
10.25 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 66. un 67.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 67.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «No sliedēm». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2005.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Medikopters 6». Seriāls. 8.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 10.sērija.
5.55 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
6.25 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.50 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.10 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.15 «Medikopters 6». Seriāls. 11.sērija.
10.25 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 5.sērija.
11.25 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 67. un 68.sērija.
17.20 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
22.00 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Pestīšanas bulvāris».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.45 «Medikopters 6». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 19. decembris
LTV1

Sestdiena, 20. decembris
LTV1

5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
9.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 14.sērija.
10.30 «Kas tur dzīvo?»*
11.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 2.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.35 «Aculiecinieks».*
14.50 «Brīnumskapja skola».*
15.20 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 15.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.10 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 2.sērija.
2.00 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
3.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Luijs un Ziemassvētku vecīša palīgs». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mūmamma un Vārna». Animācijas filma. (ar subt.).
12.30 «Pēc krīzes».*
13.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «Eksperti dīvānā».*
14.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.10 «Daugavieši».*
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Spiegs delfīnu barā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». «Nometņu iela». 2.stāsts.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.03 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.15 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».
23.40 «Pēc krīzes».*
0.10 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.55 «Ulda Marhilēviča koncerts «Marhils un draugi»».*
3.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

LTV7
5.15 «Lielais pārgājiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Sporta studija».*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Kalev» – «VEF Rīga».
15.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
16.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».* (ar subt.).
16.35 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
17.05 «Senlaicīgi Ziemassvētki». Vēsturiska drāma. 2010.g.
19.00 «Saules cirks. Amaluna».*
20.00 TIEŠRAIDE. «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».
21.00 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
22.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
22.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
23.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
0.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
1.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 37.sērija.
2.25 «Mājā». Francijas drāma. 2012.g.
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Tavs auto».*
5.00 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 132.sērija.
5.40 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 12.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
8.00 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
12.30 «Trakie Ginesa rekordi».
13.15 «Dienesta romāns». Krievijas komēdija. 1977.g.
16.50 «Eksporta un inovācijas balva 2014». Apbalvošanas ceremonija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Mis Mārpla. Ēnu spogulis». Detektīvfilma. 2010.g. 1.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 12.sērija.
5.55 «Luī 2». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
9.15 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
13.25 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA AICINA
UZ ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS
KONCERTU

"Ar mīlestību..."
12. DECEMBRĪ PLKST. 18:30
SKOLAS AKTU ZĀLĒ
PIEDALĀS: KORIS "SKALI"
KORIS "SKALIŅI"
UN ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI

Ieeja: bez maksas
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15.05 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g.
17.05 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārais piecnieks». Animācijas filma.
21.35 «Ģimenes cilvēks». ASV liriska komēdija. 2000.g.
0.20 TV PIRMIZRĀDE. «Meidijas liecinieku aizsardzība». Kriminālkomēdija.
2.25 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Medikopters 6». Seriāls. 12.sērija.

Svētdiena, 21. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Timija Ziemassvētku pārsteigums». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Itālija, mana mīla». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku rotājums». Melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Kā nozagt sievu». Lietuvas komēdija. (ar subt.).
23.30 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.30 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
1.30 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
3.25 «Ziemassvētki Maltā».* Ciemos pie Kļaviņu-Lozdu ģimenes.
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012»».*
Dižkoncerts.
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. 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 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.45 «Saules cirks. Amaluna».
13.45 TV PIRMIZRĀDE. «Bailes no Ziemassvētkiem». Austrijas drāma.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
aicina darbā kārtībniekus/-ces.
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu, sākot no EUR 320,
un uzturdevas kompensāciju EUR 71,14 apmērā;
• sākotnējo apmācību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• karjeras izaugsmes iespējas.
Amata pienākumi:
• veikt sabiedriskās kārtības un drošības
uzraudzību objektā un tā teritorijā;
• administratīvo pārkāpumu profilakse,
novēršana un atklāšana;
• administratīvās lietvedības dokumentu sagatavošana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentiem:
• likuma «Par policiju» 21. pants;
• teicamas latviešu valodas prasmes – saskaņā ar Latvijas
Republikas likumu «Valsts valodas likums» un 07.07.2009.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 «Noteikumi par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai,
pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanai un Eiropas
Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts
nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi» nepieciešama
C līmeņa 1. pakāpe;
• laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības
stāvoklis veicamajam darbam.
Pieteikties personīgi Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas Personāla vadības un uzskaites grupā,
Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
Papildu informācija pa tālruni 63022251.

15.20 «Senlaicīgi Ziemassvētki». Vēsturiska drāma. 2010.g.
17.10 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ķerot lielos viļņus». ASV drāma. 2012.g.
20.00 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».
22.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
22.30 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 15.sērija.
23.35 «Armadillo». Dokumentāla filma.
0.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.30 «Zigmara Liepiņa jubilejas vokāli simfoniskās mūzikas koncerts».*
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.29 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.45 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» Komēdijseriāls. 3.–5.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Mis Mārpla. Ēnu spogulis». Detektīvfilma. 2010.g. 1.sērija.
14.00 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
15.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 7. un 8.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.05 «Spoguļi». ASV un Rumānijas šausmu filma. 2008.g.
2.05 «Mans sievišķais es». Vācijas un Austrijas melodrāma.
3.30 «LNT brokastis».
4.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 12. un 13.sērija.

TV3
5.00 «Medikopters 6». Seriāls. 13.sērija.
5.55 «Luī 2». Komēdijseriāls.
6.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 7».
13.50 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
14.20 «Čārlijas Ziemassvētki». ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
16.00 «Leģendārais piecnieks». ASV animācijas filma. 2012.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Transformeri 3».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
23.05 «Dūru cīņas». ASV spraiga sižeta drāma. 2009.g.
1.15 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g.
3.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.45 «Medikopters 6». Seriāls. 13.sērija.
4.30 «Luī 2». Komēdijseriāls. 11.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Jelgavā, Lielajā ielā 32, aktīvu darbību atsāk
ģimenes centrs «Zelta aplis», kurā notiek
dažādas nodarbības bērniem un pieaugušajiem.
Pirmssvētku sestdienās, 13. un 20. decembrī, no plkst.
12 līdz 18 visi mīļi aicināti uz radošo pēcpusdienu, kurā
būs iespēja iepazīties ar telpām, nodarbību tēmām un
speciālistiem, nobaudīt siltu tēju, kā arī piedalīties radošajās
darbnīcās Ziemassvētku noskaņās. 13. decembrī – Ziemassvētku mandalu un kartiņu veidošanas radošās darbnīcas,
20. decembrī – arī sveču liešanas radošā darbnīca.
Tālrunis informācijai: 26306972; 20239199.
Aicināti lieli un mazi!

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897, e-pasts
vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv

uzņem skolēnus 1. – 12. klasē 2014./2015.
m.g. mācībām latviešu un krievu valodā.

Iespēja mācīties pamatskolā klātienē un vidusskolā neklātienē,
arī sestdienās un tālmācībā.
Stundu laikā ir iespēja atstāt bērnu pie auklītes.
SIA «Nordic Homes»

aicina darbā būvgaldniekus.

Darbs koka moduļu un paneļu ražošanas cehā.
Prasības kandidātiem:
• precizitāte un augsta atbildības sajūta,
• spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi.
Iepriekšēja darba pieredze galdniecībā
tiks uzskatīta par priekšrocību.
Nepieciešamības gadījumā uzņēmums
veic darbinieku iekšējo apmācību.
Zvanīt darba dienās no pulksten 9 līdz 16
pa tālruni 26190613.
CV sūtīt pa e-pastu karina.borzova@nordichomes.lv.
Darba vieta: Ozolnieku novada Āne.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101
Piedāvā apmācības decembrī un janvārī:
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solārija darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija

16.12., 23.12., 06.01.
28.01.
06.01.
07.01.
12.01.
19.12., 15.01., 22.01.
19.12., 15.01., 22.01.
05.01., 06.01.
15.12., 12.01.
22.12., 12.01., 26.01.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239; e-pasts sk_nams@inbox.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 PĀRCELTS LAIKS! 12. decembrī pulksten 18.30 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts
«Ar mīlestību». Piedalās kori «Skali», «Skaliņi» un Valsts ģimnāzijas audzēkņi (Jelgavas
Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 13. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 13. decembrī pulksten 16 – «Jundas» tautas deju kolektīvu koncerts «Kad zeme balti
apsnigt sāk, Ziemassvētku brīnums ciemos nāk» (kultūras namā). Kolektīvu mākslinieciskā vadītāja M.Bratkus. Biļešu cena – € 2. Iepriekšpārdošanā – «Jundā» (Pasta ielā 32),
koncerta dienā – kultūras namā.
 13. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Ieejas kartes nopērkamas Jelgavas pils muzejā darbdienās no pulksten 10 līdz 16.30. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – € 23. Sīkāka informācija – llu.lv vai pa tālruni 26498504.
 14. decembrī pulksten 14, 16 un 18 – kino: J.Kursieša debijas filma «Modris». Biļešu
cena – € 3; 2 (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 15 – sieviešu vokālā ansambļa «Guns» Ziemassvētku koncerts.
Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
 14. decembrī pulksten 15 – muzikālās Kanceviču-Lipsku ģimenes koncerts (Zinātniskajā bibliotēkā).
 14. decembrī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde I.Mieze
«Suitu skroderis». Ieeja – par ziedojumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
 17. decembrī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Ziemas saulgriežu
laiks» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 18. decembrī pulksten 19 – Jelgavas vidusskolēnu Ziemassvētku balle. Ieeja no 16
gadiem. Biļetes cena – € 0,70 («Jelgavas kreklos» Lielajā ielā 19a).
 18. decembrī pulksten 19 – pasaules skaistākās melodijas koncertā «Ceļojums uz
Ziemassvētkiem». Piedalās operdziedātāja Ilona Bagele, LNSO mūziķi Andris Ābelīte (balss,
trompete, blokflauta) un Ernests Mediņš (sitamie instrumenti), komponists un aranžētājs
Artūrs Palkevičs (taustiņinstrumenti, ģitāra), kā arī jaunās solistes Katrīna Paula Dīringa
un Melisa Kovaļova. Biļešu cena – € 15 – 7 (kultūras namā).
 19. decembrī pulksten 19.30 – grupa «Migla» ielūdz uz koncertuzvedumu «Ziemassvētku siltumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Katoļu baznīcā Katoļu ielā 11).

Izstādes

Jelgavā jau piecus gadus
dzīvo strauss
 Ligita Vaita

Kaut arī ierastāk šķiet strausus
audzēt to olu vai gaļas izmantošanai, Jelgavā viens strauss
savu dzīvi aizvada bez šādiem
pienākumiem. Jau apmēram
piecus gadus par savu strausu
rūpējas Jelgavas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas draudze.
Nesen ar Jelgavā pamanītā strausa bildi
labprāt dalījās interneta vietņu «Instagram»
un «Twitter» lietotāji, taču izrādās, ka
strausu puika, kuram baznīcas draudze
joprojām nav devusi vārdu, netraucēti Jelgavā dzīvo jau apmēram piecus gadus. Kā
stāsta draudzes locekļi, strausu apmēram
divu gadu vecumā
baznīcai uzdāvināja
kāda strausu audzētava, taču, kura tieši,
to draudzē nemaz
neatceras. «Vai tad
tam ir nozīme? Cilvēki vēlējās mums
uzdāvināt strausu, tā
viņš te dzīvo,» stāsta
draudzes locekļi. Viņš
toreiz bijis apmēram
divus gadus vecs,
taču augumā tikpat
liels kā tagad.
Kaut arī strauss
pie cilvēkiem jau ir
pieradis, tomēr paglaudīt viņu nevarot,

Muzejā – japāņu neckes

Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

 No 10. decembra – izstāde «Mazie brīnumi» (neckes figūriņu izstāde) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 21. decembrim – Elitas Viliamas grafiku un pastmarku izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. decembrim – Initas Dzalbes un Andas Ivuškānes gleznu izstāde «Tandēms»
(k/n 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 24. decembrim – Serafimas Buldinskas izšūto gleznu izstāde (Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17).
 Līdz 30. decembrim – Baltijas jūrai veltīta izstāde ar nosaukumu «Baltijas jūra – apdraudēta dzīvā vide» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 4. janvārim – izstāde «Ziemas motīvi» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 5. janvārim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde «Baltā ziema»
(k/n 2. stāva foajē), studijas dalībnieku darbu ekspozīcija (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 5. janvārim – ceļojošā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2014» (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 5. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 5. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33; t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 21. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Lielā iela laika ritējumā» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 8. februārim – izstāde «Rīgas mākslas porcelāns (1925 – 1940) no Pētera Avena
krājuma» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

Šonedēļ Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā durvis vērusi jauna
izstāde «Mazie brīnumi».
Tajā aplūkojamas ap 100
japāņu neckes figūriņu no
kaula un buskoka. Aptuveni
trīs gadus ar to krāšanu,
apbrīnojot meistaru smalko
roku darbu, aizrāvies jelgavnieks jūrnieks Dainis Matīss,
kurš savu kolekciju nolēmis
parādīt arī citiem. Izstāde
muzejā būs apskatāma līdz
februārim.
Necke ir sīkplastikas veids, kas
raksturīgs vienīgi japāņu dekoratīvi
lietišķajai mākslai. Šādā veidā darina
pogas vai piekariņus, ko japāņi piestiprina vēdekļiem, kārbiņām, pīpēm,
zīmogiem, maciņiem.
Jau 15 gadus D.Matīss kolekcionē
uzpirksteņus, un pērn vasarā mūsu
muzejā īpašā izstādē varēja novērtēt
1055 no tiem. Tieši pateicoties uzpirksteņiem, viņš sācis krāt arī neckes.
«Rakājoties eBay.com, uzgāju, ka kāds
ķīnietis pārdod kaula uzpirksteni, kas,
protams, mani ļoti piesaistīja, taču
pie reizes nolēmu paskatīties, ko vēl
viņš piedāvā. Skatos, tur tik smalki
izstrādātas koka figūriņas. Tādi mākslas darbi! Tiesa, šaubas māca, vai tas
patiesi ir koks, tāpēc gribēju savām
acīm dzīvē redzēt un nolēmu piedalīties izsolē. Tā manā īpašumā nonāca
pirmās divas neckes,» stāsta D.Matīss,

strauss atpazīst savus kopējus, taču viņa
daba ir diezgan strauja – viņš pa nelielo norobežoto teritoriju labprāt arī izskraidās.
Strausa ērtībām tajā iekārtota arī īpaša
mājiņa. Vislielāko interesi par putnu izrādot draudzes locekļu bērni, kā arī baznīcas
ciemiņi, kas nāk ekskursijās.
Draudzes strauss pārtiek galvenokārt
no dārzeņiem – kāpostiem un burkāniem –, taču blakus esošo «Jelgavas
dzirnavu» darbinieki labprāt padalās
arī ar graudiem. Dienā brangais putns
apēdot veselu spaini dārzeņu.
 Ritma Gaidamoviča
Jāpiebilst gan, ka strauss nav vienīgais
dzīvnieks, par ko rūpējas draudzes locekPirmo reizi Latvijā šomēnes
ļi – baznīcas teritorijā izveidotas nelielas
notiks kokļu mūzikas ziemas
kūtis vistām, tītariem un krāšņajām pērfestivāls «Kokļu skaņas ziemas
ļu vistām. Kopskaitā baznīcas teritorijā
mirdzumā». Viens no koncerpašlaik dzīvo ap 50 putnu.
tiem sestdien, 13. decembrī,

piebilstot, ka apetīte rodas ēdot un tā
palēnām kolekcija auga augumā un
trīs gadu laikā jau sakrātas vairāk nekā
100 figūriņu. «Tiesa, te gan jāuzsver,
ka tās nav oriģinālās neckes, bet gan
atvasinājumi, kas galvenokārt kalpo
kā suvenīri. Lielākā daļa no manā
rīcībā esošajām neckēm kalpojušas kā
atsvari. Proti, Japānā un Ķīnā, kur tiek
nēsāti kimono, lai pie jostas piestiprinātu maciņu, tā striķītim piesēja šādu
necki, lai varētu aizlikt aiz jostas un
tas turētos. Tieši tāpēc gandrīz visās
figūriņās ir atstāti caurumi,» stāsta
D.Matīss, piebilstot, ka, protams, katram piekariņam ir arī sava simboliska
nozīme, kā arī tā parāda turību, gaumi.
Figūriņu īpašnieks gan min, ka viņu
vairāk saista to skaistums, ne nozīme,
tālab figūriņu simbolisko nozīmi nav
smalki pētījis. «Acīmredzams, ka daļa
necku bija kā naudas piesaistītājas.
Proti, man ir vardīte ar naudiņu mutē.
Tiesa, to uz izstādi neesmu atnesis.
Kurš tad naudas pievilinātāju nesīs
no mājas laukā?!» tā D.Matīss. Taču
izstādē ir sikspārnis ar naudu, laimes
vīriņš, zirgs no kaula, zaķi, kaza ar
naudu, peles, vardes uz lotosa lapas un
citas figūras. D.Matīss atzīst, ka viņam
pašam vairāk tīk neckes, kas izskatās
dabiskāk, piemēram, dažādi dzīvnieki.
«Jā, drakoni viņiem ir ļoti mākslinieciski
interesanti, un izsolēs pilns, taču tie ir
pasaku tēli. Tā kā ir dabīgs materiāls
– koks vai kauls –, gribas arī reālistiskākus tēlus,» saka D.Matīss.
Kolekcijas īpašnieks atzīst, ka oriģinālās neckes maksā no desmit līdz
pat 100 tūkstošiem viena figūriņa ar

Ģederta
Eliasa
Jelgavas
Vēstures
un mākslas
muzeja
2. stāvā
līdz pat
februārim
aplūkojama interesanta
jelgavnieka Daiņa
Matīsa kolekcija – ap
100 neckes
figūriņu no
kaula un
buskoka.
Ar to krāšanu, iegādājoties
interneta
izsolēs,
viņš aizrāvies jau
trīs gadus.

autora parakstu, bet šos atvasinājumus, kas aplūkojami izstādē, viņš
iegādājies vidēji par desmit eiro katru.
«Dārgākās laikam ir kaula, kur esmu
nosolījis 30 dolārus par katru. Visas
pie manis nonākušas caur izsolēm jau
minētajā internetveikalā, saņemot tās
no dažādām valstīm. Visas ražotas vai
nu Japānā, vai Ķīnā,» stāsta D.Matīss.
Jautāts, cik lielu summu pats gatavs
atdot par necki, D.Matīss atzīst, ka jau
izpētījis un zina, cik reāli tās maksā, un
tik liels fanāts, lai atdotu savas pēdējās
bikses, viņš nav.
«Lai gan šīs nav oriģinālās neckes, tāpat meistari ir ieguldījuši milzīgu darbu,
un visu cieņu viņiem. Manuprāt, pieci
desmit eiro par viņu ieguldījumu, tas
tomēr ir diezgan maz,» tā D.Matīss gan
uzsverot, ka svarīgāk viņam par cenu
ir, vai tas patīk. Šobrīd viņa kolekcijā ir
vairāk nekā 100 necku, un pats D.Matīss
sevi sauc par iesācēju. «Pasaulē šī lieta
ir ļoti nopietna, ir pat Neckes kolekcionāru asociācija, no 2011. gada divas
reizes gadā iznāk žurnāls, kurā raksta
par jaunajiem figūriņu meistariem, par
šiem mākslas darbiem,» stāsta D.Matīss.
Tomēr viņš atzīst, ka galvenā aizraušanās viņam ir un paliek uzpirksteņi, kuru
kolekcija nepārtraukti tiek papildināta.
Arī šobrīd D.Matīss piedalās izsolē par
kaula uzpirksteni ar ziloni. «Sākumcena
bija viens penss, taču, līdz cik uzaugs,
nezinu,» tā D.Matīss, piebilstot: ja redzēs
internetā kādu saistošu necki, noteikti
arī nopirks.
Neckes figūriņu izstāde G.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
būs apskatāma līdz februārim.

Annas baznīcā sestdien skanēs kokles

pulksten 16 notiks arī Jelgavas Svētās Annas baznīcā, kad
kokļu skaņās ļaus ieklausīties
gan vietējās koklētājas, gan
ciemiņi. «Aicinu jelgavniekus
uz tādu kā sirsnības pēcpusdienu, mazliet apstājoties
no ikdienas steigas un reizē
ķerot īpašo svētku sajūtu,» tā
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
kokles spēles pasniedzēja Biruta Deruma.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Festivālu organizē koncertapvienība
«Ave sol», un tajā gaidāmi pavisam seši
koncerti piecos dažādos dievnamos.
Trijos no tiem piedalīsies arī jelgavnieki, bet sestdien, 13. decembrī, koncerts
notiks tieši mūsu pilsētā – Svētās Annas

baznīcā. Kokļu mūzikas ziemas festivāla «Kokļu skaņas ziemas mirdzumā»
koncertā klausītājiem būs vienreizēja
iespēja iepazīt kokles īpašā skanējuma
daudzveidīgās nokrāsas. Koncertos kokle
skanēs gan kā solo instruments – gan
etnogrāfiskā kokle, gan modernizētais
instruments koncertkokle –, gan dažādu kameransambļu sastāvā. Jelgavas
Mūzikas vidusskolas kokles skolotāja
B.Deruma stāsta, ka Jelgavas Svētās
Annas baznīcā uzstāsies koklētāju
ansambļi «Pūt` vējiņi», «Cantata», Jelgavas «Rūta» un Jelgavas Mūzikas
vidusskolas «Zelta stīdziņas», kā arī
solisti Latvīte Cirse (etnogrāfiskā kokle), Kristīne Eltermane (kokle), Katrīna
Auziņa (vijole), jelgavniece Megija Bruce
(kokle) un jelgavnieks Juris Vizbulis
(tenors).
«Šis koncerts būs īpašs ar to, ka šoreiz
kokles skaņas vīsies ar citiem mūzikas
instrumentiem – vijoli, čellu, ģitāru –,
kas piešķirs pavisam citu skanējumu.
To visu vēl papildinās vokālie solisti.
Uzstāsies mūsu tenors Juris Vizbulis,

Jelgavas Mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļas audzēkne Agnese
Šulce, kura fakultatīvi spēlē arī kokli,
un Jelgavas Mūzikas vidusskolas absolvente Vita Paulāne, kura dziedās kopā
ar koklētāju ansambli «Rūta»,» stāsta
B.Deruma. Jautāta par repertuāru, viņa
min, ka starp skaņdarbiem Ziemassvētku noskaņās šajā pēcpusdienā izskanēs
pirmatskaņojums arī viņas jaundarbam
«Ave Maria» šādā mūziķu sastāvā, Raimonda Paula un Aspazijas «Aicinājums»
un citi. «Solo spēlēs arī mūsu talantīgā
koklētāja Megija,» piebilst B.Deruma,
uzsverot, ka koncerts būs ļoti skaists.
«Kokles filigrānās skaņas veidos pasakainu noskaņu. Manuprāt, katrs šeit
varēs rast to īpašo gaidāmo svētku
sajūtu,» pārliecināta B.Deruma.
Jāpiebilst, ka «Zelta stīdziņas» un
M.Bruce 19. decembrī pulksten 18
uzstāsies arī Rīgas Lutera Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, bet 28. decembrī
pulksten 17 M.Bruce pārstāvēs Jelgavu
festivāla noslēguma koncertā Rīgas Svētā Pētera baznīcā.

