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Sakārto
īpašumus

Mūsu pilsēta dažādos vēstures periodos ir piederējusi atšķirīgām administratīvi teritoriālajām vienībām.
Arī pilsētas vārds vēstures avotos un ikdienas valodā katram savs:
latviešiem tā ir Jelgava, vāciešiem – Mitau, poļiem – Mitowe, lietuviešiem – Mintauja, krieviem – Митава. Starp Lielupi un Driksu
uzceltā Jelgavas pils atradās uz zemgaļu Upmales novada zemes,
bet vēstures gaitā, mainoties politiskajām sistēmām, mainījās arī
Jelgavas teritoriālā piederība. Livonijas konfederācijas laikā Jelgavā
bija ordeņvalsts militāri administratīvās vienības – komturejas – centrs,
kopš 1616. gada pilsēta bija Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence un hercogistes galvaspilsēta. Kurzemes guberņas gubernatoru
rezidence atradās Jelgavas pilī, kur vienlaicīgi bija arī visas guberņas
pārvaldes iestādes.
Kurzemes guberņā 1819. gadā agrākos pilskungu tiesas apgabalus
pārdēvēja par apriņķiem, un Jelgava kā Kurzemes guberņas galvaspilsēta teritoriāli iekļāvās Dobeles apriņķī, kurā ietilpa 33 pagasti un
viena pilsēta – Jelgava. Dobeles apriņķis pastāvēja līdz 1920. gada 31.
maijam, kad to pārdēvēja par Jelgavas apriņķi, kurā bija trīs pilsētas
– Jelgava, Dobele, Auce – un 41 pagasts. Tā kopējā platība bija 5,35
procenti no Latvijas valsts teritorijas, un to saskaņā ar 1935. gada
tautas skaitīšanas datiem apdzīvoja 104 388 iedzīvotāji.
1940. gadā Jelgavai tika piešķirts republikas pakļautības pilsētas
statuss, līdz ar to tā tika izdalīta no Dobeles apriņķa sastāva. 1949.
gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
Jelgavas apriņķis tika sadalīts Auces, Dobeles, Elejas un Jelgavas
rajonā. 1952. – 1953. gadā Jelgavas rajons ietilpa Rīgas apgabalā.
1956. gadā Elejas rajonu pievienoja Jelgavas rajonam. No 1962.
gada 18. decembra līdz 1967. gada 10. janvārim Jelgavas rajons bija
sadalīts un tā teritorija ietilpa Dobeles rajonā un Bauskas rajonā. Pēc
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 1990.
gadā Jelgavas rajona ciemi tika pārdēvēti par pagastiem. Saskaņā
ar administratīvi teritoriālo reformu 2009. gada 1. jūlijā Jelgavas
rajons tika likvidēts, un tā teritorijā izveidojies Jelgavas novads un
Ozolnieku novads.
Patlaban no 76 Latvijas pilsētām Jelgava ir ceturtā lielākā valstī un
viena no deviņām republikas nozīmes pilsētām.

Ēka Vaļņu un Pulkveža O.Kalpaka ielas stūrī ir viens no redzamākajiem piemēriem, kas apliecina: pilsētā vērojama tendence,
ka arvien vairāk privātīpašnieku sakārto savus īpašumus. Šī ēka
četru gadu laikā atguvusi savu vēsturisko elpu un nu kļuvusi par
modernu īres dzīvokļu namu.
Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

«Pēdējā laikā mūsu pilsētā vērojama tendence, ka
arvien vairāk privātīpašnieku sakārto sev piederošās ēkas un to fasādes.
Iecerētie darbi ir dažādi
– sākot ar atsevišķu logu
nomaiņu un beidzot ar
fasādes un arhitektonisku elementu atjaunošanu,» norāda Jelgavas
pašvaldības Būvvaldes
speciāliste Natālija Ļubina. Viņa lēš, ka viens no
iemesliem, kas īpašniekus uz to pamudina, ir
tas, ka pilsēta kopumā
kļuvusi sakoptāka un
skaistāka.
Jelgavas pašvaldības Būvvaldē
pēdējā laikā arvien biežāk tiek
saņemti dokumenti par privātīpašniekiem piederošu ēku atjaunošanu,

fasādes remontu, jumta nomaiņu
un citiem sakārtošanas darbiem.
Tas norāda uz divām tendencēm:
pirmā – privātīpašnieki, redzot,
kā pēdējos gados mainās pilsēta,
arī paši ir gatavi investēt savā
īpašumā un sakārtot to, lai kopējā
pilsētas ainava veidotos skaista; otrā
– ekonomiskā situācija valstī ir tāda,
ka privātīpašnieki var to atļauties.
Tiesa, likumdošana paredz sodu, ja
īpašuma fasāde ir sliktā stāvoklī.
Viens no pamanāmākajiem pēdējā laikā sakārtotajiem objektiem ir
ēka Vaļņu un Pulkveža O.Kalpaka
ielas krustojumā. Lai gan pēdējo četru gadu laikā ēka ir savesta kārtībā,
nostiprinot nesošās konstrukcijas,
nomainot jumtu, logus, durvis,
grīdas, komunikācijas, nosiltinot un
atjaunojot fasādi, ēkas īpašnieks gan
uzsver, ka darbs vēl nav pabeigts.
«Vēl palicis atjaunot divus dekoratīvos arhitektūras elementus un
novietot atpakaļ – virs dzegas. Kad
tas būs noticis, varēs teikt, ka darbs

padarīts,» saka ēkas īpašnieks. Viņa
motivācija bijusi vēlme apmēram
simts gadus vecajai ēkai atgriezt tās
agrāko izskatu un pierādīt, ka arī
vecā mājā var ierīkot modernus un
mūsdienīgus dzīvokļus. Jāpiebilst,
ka ēkā ir septiņi īres dzīvokļi.
Diezgan grandiozs plāns ir uzņēmumam «Herko», kam pieder ēka
Tērvetes ielā 33. Šī ēka jau daudzus
gadus ir tehniski ļoti sliktā stāvoklī,
bet uzņēmums to iegādājās pērn un
jau sācis tās pārbūvi. «Gribam šo
ēku atjaunot un ierīkot tajā 18 īres
dzīvokļus, bet vidi vēlamies veidot
tādu, lai cilvēki te justos komfortabli,» saka uzņēmuma pārstāvis Agris
Gāzners. Viņam kā jelgavniekam ir
būtiski, lai ēka un līdz ar to arī pilsēta būtu skaista. «Darba ir daudz,
un arī lēti tas nav, bet man kā iezemietim gribas, lai ēka ir sakārtota
un nav grausts un lai Jelgava ir
skaista,» teic viņš, norādot: šobrīd
vidējās būvniecības izmaksas ir 700
– 800 eiro par kvadrātmetru.

Sakārtotas tiek arī ēkas, kurās ir
sabiedriski vai komercobjekti, piemēram, veikali, medicīnas iestādes.
Šobrīd fasāde tiek krāsota ēkai Svētes ielā 9, kurā atrodas «Elvi» un citi
veikali. «Apmetums ēkai stāv vēl no
padomju laikiem, bet ēka pēdējo reizi bija krāsota pirms 13 gadiem. Tā
Attēls: M.Stumbra glezna «Jelgava 20. gs. sākumā»
kā parādījās brīvi līdzekļi, nolēmām
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
sakārtot fasādi un veikt minimālu
ēkas siltināšanu. Rezultātā ēka būs
skaistāka, siltāka, ekonomiskāka,»
saka uzņēmuma SIA «Veda» pārstāvis Verners. Pārbūve tiek veikta
arī veikalā «Maxima» Meiju ceļā.  Sintija Čepanone
Konkurss notiek jau 11. gadu,
Telpu nomnieks SIA «Maxima Latun arī šogad, vērtējot pieteiktos
vija» veic pilnu ēkas rekonstrukciju,
Jelgavas pilsētas pašobjektus, tiks ņemta vērā objekta
investējot ap 600 000 eiro. Tiesa, ir
valdība izsludinājusi
atbilstība svētku tradīcijām un
arī gadījumi, kad ēkās tiek veikti
konkursu «Gaišākais pilpilsētvidei, kā arī noformējuma
kādi uzlabojumi, lai tās kļūtu piesētvides objekts», kurā
gaumīgums. Konkursā netiks
vilcīgākas potenciālajiem pircējiem,
aicina pieteikt savu,
vērtēti divu iepriekšējo gadu konpiemēram, bijušajā «Lattelecom»
kaimiņa vai kādu pilsētā
kursa 1. vietu ieguvēji.
ēkā Pasta ielā nomainīti logi. Tomēr,
pamanītu izrotātu un
Šogad konkursa norisi atbalsta
skatoties no pilsētvides aspekta,
izgaismotu objektu.
«Nordea» banka, kas piedalīsies
ikviena sakārtota ēka un objekts ir
objektu vērtēšanā un apbalvos pa
vērtējams pozitīvi.
Jelgavas pilsētas pašvaldība vienam objektam katrā konkursa
informē, ka Ziemassvētkiem un kategorijā.
gadu mijai sapostos objektus pilsēKonkursa uzvarētāji tiks sutā var pieteikt līdz 28. decembrim. mināti 2016. gada sākumā – par
Pieteiktie objekti tiks vērtēti noslēguma pasākumu viņi tiks
šādās kategorijās: pašvaldības informēti personīgi.
G.Dūmiņš pasažierus aicina iestādes un uzņēmumi; izglītības
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelsekot līdzi izmaiņām – par to, ka iestādes; tirdzniecības centri un gavas pilsētas domes priekšsēdēarī starppilsētu autobusos par veikali; uzņēmumi; privātās dzī- tāja vietnieks tautsaimniecības
braucienu var samaksāt ar jeb- vojamās mājas; daudzdzīvokļu jautājumos Jurijs Strods. Kokuras bankas izsniegtu norēķinu māju spožākie balkoni vai lodžijas; misijas sastāvā būs Būvvaldes
karti, liecinās gan uzstādītie POS spožākā pilsētas iela.
galvenā māksliniece Laura Viztermināli, gan arī par šo iespēju
Objektus konkursam var pie- bule, Būvvaldes pilsētas ainavu
informējošas uzlīmes.
teikt personīgi Jelgavas pilsētas arhitekts Andrejs Lomakins,
Jāatgādina, ka pilsētas autobusā, pašvaldības Klientu apkalpo- Būvvaldes arhitekte eksperte
par braucienu maksājot ar «VISA» šanas centrā Lielajā ielā 11, pa Zeltīte Bīmane, pašvaldības Savai «MasterCard» norēķinu karti, tālruni 63005522, 63005558 vai biedrisko attiecību pārvaldes Kobiļetes cena ir 0,85 eiro. Savukārt, elektroniski pa e-pastu prese@ munikācijas un mediju attiecību
norēķinoties skaidrā naudā, maksa dome.jelgava.lv. Piesakot objek- galvenā speciāliste Līga Klismeta,
par braucienu ir 1 eiro. Tāpat par tu, jānorāda nominācija, objekta pašvaldības iestādes «Pilsētbraucienu pilsētas sabiedriskajā adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, saimniecība» Apsaimniekošanas
transportā var norēķināties gan uzvārds un tālruņa numurs. nodaļas vadītāja vietniece Žanna
ar elektronisko Jelgavas skolēna Piesakot objektu elektroniski, Barkovska un pilsētas zaļo zonu
apliecību, gan arī Jelgavas iedzī- vēlams pievienot izgaismotā ob- apsaimniekošanas speciāliste Ilze
votāju karti.
jekta attēlu.
Gamorja.

Aicina pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus

Decembra beigās ar bankas karti varēs norēķināties
arī starppilsētu autobusos
 Sintija Čepanone

Mēneša laikā, kopš par braucienu pilsētas autobusos
var norēķināties ar jebkuras bankas maksājumu karti, šī
iespēja izmantota 4749 reizes. Drīzumā plānots sākt POS
terminālu uzstādīšanu arī SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) apkalpotajos starppilsētu maršrutu autobusos, pasažieriem nodrošinot iespēju par braucienu samaksāt ar
karti. Testa režīmā tie varētu sākt darboties jau decembra
otrajā pusē, bet pastāvīgi – no jaunā gada.
JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš spriež, ka
pasažieri iespēju par braucienu
samaksāt ar «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti novērtē
atzinīgi – par to liecina ne tikai pasažieru atsauksmes, bet arī veiktais
darījumu skaits pilsētas autobusos.

Darbadienās notiek vidēji 250 – 270
šādi darījumi, sestdienās – līdz
150, savukārt svētdienās – ap 100
darījumu. «Darījumu skaitam, kad
pasažieri autobusa biļeti iegādājas
ar bankas karti, ir tendence pieaugt. Tiesa, vienlaicīgi nedaudz
sarucis to pasažieru skaits, kas

iepriekš biļeti iegādājās ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti un
speciāli šim mērķim atvēra kontu
«SEB bankā», jo šobrīd pieejamais
pakalpojums, kad biļeti autobusā
var iegādāties ar jebkuras bankas
izsniegtu «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti, viņiem ļauj
izvairīties no naudas pārskaitīšanas speciāli sabiedriskā transporta
vajadzībām,» tā G.Dūmiņš.
Pakāpeniski iespēja norēķināties ar bankas karti tiks nodrošināta arī reģionālajos starppilsētu
maršrutu autobusos. JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs informē,
ka, tiklīdz autobusos būs uzstādīti
POS termināli, jaunā sistēma sāks
darboties testa režīmā.

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

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Kāda būtu šodienas pasaule,
ja visi būtu tādi kā tu?
 Jānis Kovaļevskis
«Adventes laiks ir brīdis, kad varam piedzīvot
gaismu, bet tajā brīdī, kad esam to piedzīvojuši, nekas nebeidzas, jo šī gaisma mums
nepieciešama visu laiku. Tas ir tāpat kā ar
patriotismu – mēs nevaram būt patrioti tikai
18. novembrī: vai nu mēs mīlam savu zemi un
valsti katru dienu, vai ne,» savās pārdomās
dalās Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs.
Foto: Raitis Supe

«Esam aizrāvušies ar
cīņu par vietu sabiedrībā. Bieži vien tā sākas no bērnudārza un
turpinās visas dzīves
garumā. Dzenoties pēc
labāka telefona, mājas un mašīnas, mums
pietrūkst laika, kuru
veltīt līdzcilvēkiem, bet
laiks ir vērtīgākais, ko
varam viņiem dot,»
uzsver Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski
luteriskās draudzes
mācītājs Kaspars Kovaļovs.
Sarunā par adventes laiku
un pasaulē valdošo nemieru
mācītājs aicina atcerēties, ka
Ziemassvētki nav brīnumu laiks,
bet gan atdzimšanas un pārdzimšanas laiks – tā ir iespēja
atbrīvoties no sava egoisma un
dzīvot piepildītu dzīvi, būt mierā
ar sevi un pasauli.
Vai varam teikt, ka šobrīd
Lūkas evaņģēlija vārdi «Lai
miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts» ir īpaši
aktuāli?
«Gods Dievam augstībā, miers
virs zemes pie cilvēkiem, uz ko
Dievam labs prāts» – tā skan
šie vārdi vienā no tulkojumiem.
Šodiena labi sasaucas ar Jēzus
dzimšanas laiku, kad Jeruzālemē
valdīja terors un iznīcība, no kuras cilvēki neredzēja izeju. Trīs
reizes tika paaugstināti nodokļi,
bet tiem, kuri tos nevarēja samaksāt, bija jākļūst par vergiem.
Saceļoties pret šo romiešu iedibināto kārtību, bija gājuši bojā
vairāk nekā 250 tūkstoši jūdu.
Arī šim laikam raksturīgs bija
fanātisms un pašuzupurēšanās.
Cilvēki bija izslāpuši pēc miera
un taisnības. Zīmīgi, ka pēc 33
gadiem, kad Jēzus sāka mācīt,
viņu nesaklausīja nedz tā laika garīgā, nedz
laicīgā elite.
Jēzu saklausīja
un mieru piedzīvoja sabiedrības zemākie
slāņi. Tā tas ir
arī šodien. Pasaule savā ziņā
ir sajukusi prātā, kliedzot pēc
atriebības par
Parīzes terora
aktiem, lai gan
atriebība vairo
sāpes un attālina mūs no miera.
Šo patiesību ļauj labi izprast kādas sievietes stāsts, kuras meita
gāja bojā 2001. gada terora aktos, kad teroristi ar lidmašīnām
ietriecās Ņujorkas dvīņu torņos.
Pēc šī notikuma arī viņa atbalstīja savas valdības uzbrukumu
Afganistānai, bet pēc kāda laika
pati nonāca Afganistānā, kur
bērnunamā aprūpēja bāreņus,
kuru vecāki gājuši bojā ASV
uzlidojumos, tādā veidā apzinoties, ka savas sāpes nodevusi
nevainīgiem bērniem. Tā tas
šodien notiek Sīrijā un daudzviet
citur pasaulē. Cilvēki posta un
izmisuma dēļ ir spiesti pamest
savas tēva mājas un meklēt pa
tvērumu citviet.

kristīgā tradīcija, teju katrā
darba kolektīvā vai ģimenē
tiek aizdegtas adventes sveces – par ko tas liecina?
Tas liecina, ka cilvēki ir noilgojušies pēc miera, tomēr mēģina
to rast ar nepareiziem līdzekļiem. Sveces un tradīcijas mums
nevar dot to, pēc kā ilgojamies.
Bieži vien kristīgajām tradīcijām tiek pretnostatīts arī Santa
Klauss jeb Svētais Niklāvs, lai
gan mēdzam aizmirst, no kurienes ir nācis šis tēls. Tas ir Mazāzijas bīskaps, kurš 3. gadsimta
sākumā ar visu sirdi un dvēseli
savā sarkanajā bīskapa mantijā
kalpoja bērniem. Mēs nevienu
nevaram piespiest mīlēt un ticēt.
Bet kas tad ir ticība? Profesors
Leons Taivāns
teicis, ka ir
viegli paļauties
uz Dievu un viņam neklausīt,
bet ticība ir paklausība.

«Lielas un stipras ģimenes mūsdienu Latvijā ir
drīzāk izņēmums nekā
norma. Citās kultūrās tā
joprojām ir norma, un, ja
sievietei ir sniegta dāvana dot bērnam dzīvību,
viņa to arī darīs.»

Ko mūsdienās nozīmē bieži
piesauktās
Rietumu pasaules kristīgās vērtības?
Arhibīskaps Jānis Vanags
savā valsts svētku uzrunā
vilka paralēles starp Romas
impērijas sabrukumu un šā
brīža Eiropas zaudētajām
vērtībām, kur dominē pašlabuma meklējumi.
Es negribētu teikt, ka Rietumu
pasaule ir sekulāra. Mums jāņem
vērā, ka dzīvojam tā sauktajā
postmodernisma laikmetā, kurš
balstās uz atziņu, ka dzīves jēga
nav absolūta. Vadoties pēc šīs
pieejas, dzīves jēga ir informācijas uzkrāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Nav vairs
viena ceļa, pa kuru iet, turklāt
neviens nav teicis, ka mums
pietiks laika šai informācijas uzkrāšanai un nodošanai. Mums ir
bail, ka mums nepietiks laika un
Adventes jeb Ziemassvētku savu dzīvi būsim nodzīvojuši bezgaidīšanas laiks ir spēcīga jēdzīgi. Tādēļ dzīvojam sapņos

un ilūzijās par to, kas patiesībā
neeksistē. Savu dzīvi esam padarījuši par tādu kā Disnejlendu,
kurā ir daudz visa kā, bet aiz
spožuma stāv tukšums. Tā ir tā
iedomātā labklājība, pēc kuras uz
Eiropu plūst cilvēki no citiem reģioniem. Nav pat svarīgi, vai viņi
pieder islāma kultūrai vai kādai
citai reliģijai, viņi meklē to pašu,
ko mēs – mieru savai ģimenei. To
nespēs nodrošināt nedz ES, nedz
NATO, jo, laikam ejot, pamatvērtības nav mainījušās. Latvijas
nākotne ir stiprās ģimenēs, spējā
uzņemties atbildību par tiem,
kas ir līdzās.
Spilgts apliecinājums tam,
ka mūsu vērtīborientācija ir
sašķobījusies, ir arī attieksmē pret citas rases, reliģijas
un kultūras pārstāvjiem.
Tās ir bailes. Mēs ilgus gadus
esam dzīvojuši izolācijā un zaudējuši to pamatu, uz kā balstīt
savu valsti. Lielas un stipras
ģimenes mūsdienu Latvijā ir
drīzāk izņēmums nekā norma.
Citās kultūrās tā joprojām ir
norma, un, ja sievietei ir sniegta
dāvana dot bērnam dzīvību, viņa
to arī darīs. Es ar apbrīnu vēroju,
kā šīs ģimeniskās saites spējuši
saglabāt čigānu tautības cilvēki.
Viņiem ir šī saimes izjūta, viņi
nezāģē viens otru. Savukārt mēs
runājam par to, ka sievietei ir
jāizbauda dzīve un viņa nevar
atļauties uzņemties rūpes par
bērniem.
Cilvēki saviem bērniem
vēlas dot visu labāko, ko piedāvā šodienas pasaule.
Cilvēki šodien dzīvo vieglos un
labos apstākļos. Latvijā ir ļoti
laba dzīve. Piemēram, daudzu
sapņu zemē ASV vispār netiek
maksāti nekādi bērnu pabalsti un vecākiem pilnā apmērā
jāapmaksā bērnu pulciņi un
daudzas citas vajadzības, kuras
Latvijā tiek segtas no valsts vai
pašvaldības budžeta. Kāds man
noteikti pārmetīs, sakot, ka
jums, mācītāj, ir milzīga alga un
viegli par to runāt, bet es varu

atbildēt, ka pats esmu uzaudzis
ļoti smagos apstākļos un mana
alga ir zemāka par pirmsskolas
skolotāja atalgojumu. Tajā pašā
laikā man ir ģimene, kurā aug
divi bērni, bet nav lepnas mājas
un mersedesa.
Kas liek mūsu cilvēkiem
pievērsties reliģiskajam ekstrēmismam?
Ekstrēmisms ir no abām pusēm, tikai savu ekstrēmismu mēs
bieži vien nemanām. Dzīvojot
Padomju Savienībā, daudziem no
mums šķita, ka raķešu izvietošana Kubā ir mūsu drošības labā.
Teroram, protams, nav attaisnojuma, bet Rietumu pasaules
bēda ir tā, ka mēs savus upurus
turam augstāk par citas kultūras un rases upuriem. Šobrīd
zem Krievijas bumbām iet bojā
tūkstošiem nevainīgu cilvēku
Sīrijā. Mēs dzīvojam kā karpas
akvārijā un nevēlamies redzēt to,
kas notiek apkārt. Dievs nemīl
tikai kristiešus, Dievs mīl mūs
visus. Mēs bieži vien slēpjamies
aiz kristīgajām vērtībām un saucam sevi par kristiešiem, tādēļ
es negribētu meklēt vainīgos.
Pēc ASV iebrukuma Irākā tika
sagūstīts kāds slepenpolicists,
kurš bija vainojams daudzu
cilvēku nāvē, bet kāda kristiete,
kurai šis cilvēks bija nonāvējis
divus dēlus un vīru, tiesā aicināja
saudzēt šī cilvēka dzīvību un
nodot viņas aprūpē, lai viņš saņemtu to mātes mīlestību, kuru
nekad nav saņēmis no saviem
tuviniekiem.

tēva mantojums, kuru ne vienmēr var izmērīt zemes hektāros
vai naudas izteiksmē. Būtībā tā ir
mūsu zeme un valsts, kura mums
ir dota, tā ir mūsu atbildība un
pamats, kur veidot savu ģimeni
un dzīvot saticībā ar sevi. Daudzi
ir devušies prom uz Angliju, Īriju
vai citām valstīm, kur dzīve šķiet
rožaināka. Tomēr ar laiku nāk
apziņa, ka tā nav nekāda apsolītā zeme, bet gan labi aprīkots
cietums. Tas ir sapnis, no kura
nevaram pamosties. Tie, kuri
pamostas, atgriežas Latvijā.

Pilsētas draudzes jau vairāku gadu garumā ir iesaistījušās zupas virtuves organizēšanā, lai sniegtu atbalstu
vistrūcīgākajiem. Vai šī palīdzība ir mērķtiecīga?
Zupas virtuve nav domāta, lai
atrisinātu cilvēka problēmas.
Mērķis ir atraisīt cilvēkus sarunai. Mēs neesam dzīvnieku
barotāji, kas pabaro cilvēkus
kā zvēriņus. Ideju par zupas
virtuvēm nevaram likt vienā
plauktiņā ar ziedojumiem suņu
patversmei, lai gan arī tas mūsdienās ir kļuvis populāri. Ar
zupas virtuvi draudze mācās iet
pie cilvēkiem, ziedot savu laiku
un darbu, lai pabarotu citus un
dotu cerību. Savukārt cerība dod
spēju nostāties uz savām kājām,
iemācīties makšķerēt, nevis tikai
pārtikt no zivīm. Bieži vien mēs
esam gatavi cilvēkam dot makšķeri, bet aizmirstam, ka viņam
ir nepieciešams arī skolotājs,
kurš iemācīs ar to apieties.
Mums pietrūkst pacietības – tas
Vai mēs no cilvēkiem ne- ir mūsu klupšanas akmens.
prasām par daudz?
Nē, tas ir tas stāsts, kas maina
Ko jūs novēlētu jelgavniesirdis. Tas ir veids, kā reaģēt uz kiem adventes laikā?
sāpēm, savukārt mēs parasti
Es novēlētu cilvēkiem pārstāt
meklējam vainīgos. Kristus ne- filozofēt un sākt ticēt, doties
nāca, lai nodibinātu uzņēmumu divu sprīžu ceļojumā no prāta uz
– baznīcu, bet gan lai nestu šo sirdi. Tas ir ceļš, kurš būtu ejams
mieru un ticību sev, savai ģimenei kopā ar saviem ceļabiedriem.
un valstij. Mēs esam naski uz Adventes un Ziemassvētku laiks
karoga pacelšanu valsts svētkos, ir brīdis, kad varam veltīt vairāk
bet – cik daudzi no mums patiesi laika savai ģimenei un padomāt
aizdomājas par to, kas ir patrio- par to, kāda būtu pasaule, ja visi
tisms? Burtiski tulkojot, tas ir būtu tādi kā es.

Pilsētnieks vērtē

Cik nozīmīgas jūsu
dzīvē ir kristīgās
vērtības?
Diāna, jaunā
māmiņa:
– Diezgan nozīmīgas, lai
gan uz baznīcu neeju. Ticu,
ka tur augšā
ir kāds, kas bīda visu pa savam.
Protams, atzīmēju visus ģimeniskos
svētkus, piemēram, Ziemassvētkus,
Lieldienas, kam, manuprāt, arī ir liela loma kristīgo vērtību audzināšanā. Līdzcietība, piedošana, ģimene
– tas viss man ir svarīgi. Dzīvoju pēc
principa: ja esi izdarījis labu darbu,
tad kādreiz tas nāks atpakaļ.
Andrejs, strādā loģistikas
jomā:
– Pati svarīgākā man ir ģimene. Tā man
ir viss. Citām
kristīgajām vērtībām savā ikdienā
īpaši lielu uzmanību nepievēršu. Es
ticu un dzīvoju tā, lai nepārkāptu
savus principus.
Anastasija,
māmiņa:
– Ļoti nozīmīgas. Ar vīru
esam ticīgi,
tādēļ arī meitiņu Alisi, kurai
pašlaik ir pieci mēneši, plānojam
kristīt. Vēlamies arī viņu izaudzināt
par labu cilvēku, kam kristīgās vērtības ir svarīgas. Man pašai ticība un
šīs vērtības ir nākušas no ģimenes.
Mani mamma veda uz baznīcu.
Inguna, auklīte:
– Ģimene,
draugi, attiecības – protams,
ka tas man ir
svarīgi. Esmu
gan kristīta, gan iesvētīta, tomēr
mana ticība ir tāda, ka mazāk eju
uz baznīcu, bet vairāk savu ticību
izkopju sevī iekšēji, pārdomās.
Ziemassvētkos gan katru gadu
kopā ar ģimeni eju uz baznīcu,
apmeklēju koncertus un dievkalpojumus. Šo tradīciju piekopju katru
gadu. Pagājušā gada Ziemassvētki
– tā arī bija pēdējā reize, kad biju
baznīcā.
Krišjānis,
topošais
metinātājs
atslēdznieks:
– Domāju, ka
jebkuram labi
audzinātam
cilvēkam tās ir ļoti nozīmīgas. Kaut
vai primārais – ģimene. Ikdienā
nepiedomāju pie tā, cik ļoti sekoju
līdzi kristīgajām vērtībām. Tās manās darbībās nekādi īpaši neizceļas.
Sevišķi ar labdarību nenodarbojos,
bet ģimeni vērtēju ļoti augstu.
Domājams, ka vecāki ir centušies
mani izaudzināt par labu cilvēku
un pamatvērtības jau no bērna
kājas ieaudzinājuši, tādēļ tās man
ir pašsaprotamas.
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Aizmāršīgo lasītāju dienas
 Egija Grošteine

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) un tās filiālēs
– bibliotēkā «Pārlielupe»,
Miezītes bibliotēkā un
bērnu bibliotēkā «Zinītis» – šonedēļ norisinās
tradicionālās Aizmāršīgo
lasītāju dienas. Šajā laikā
lasītāji, kuri ir aizmirsuši
savlaicīgi atdot bibliotēkās paņemtās grāmatas
un citus iespieddarbus,
aicināti to izdarīt, nemaksājot kavējuma naudu.
Kā stāsta JZB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita
Armanoviča, šoreiz termiņš iespieddarbu atdošanai, nemaksājot par to
kavējuma naudu, ir īsāks nekā citus
gadus ar mērķi uzsvērt to, ka nav
pareizi gaidīt Aizmāršīgo lasītāju
dienas, lai nokārtotu savas saistības
ar bibliotēku. Daudzas paņemtās
grāmatas ir ļoti pieprasītas, uz to
lasīšanu izveidojušās rindas. Pieprasīta ir, piemēram, A.Ludborža
grāmata «Finanšu grāmatvedība
tirdzniecībā», A.Rātas «Latīņu
valoda juristiem», L.G.Taivana «Re-

liģiju vēsture». Iedzīvotāji aicināti
palīdzēt atjaunot grāmatu krājumu
ar vērtīgajiem izdevumiem, kurus
aizmāršīgie lasītāji joprojām nav
atdevuši bibliotēkām: J.Neimaņa
«Ievads tiesībās», V.Bikses «Ekonomikas teorijas pamatprincipi» un
«Uzņēmējspējas», M.Rurānes «Finanšu menedžments», V.Praudes
«Finanšu instrumenti».
V.Armanoviča uzsver, ka Jelgavas pilsētas bibliotēkās ir pieejams
pakalpojums – ja lasītājs paņēmis
grāmatu Zinātniskajā, Pārlielupes,
Miezītes vai bērnu bibliotēkā «Zinītis», viņam ir iespēja to nodot
sev ērtākajā no četrām minētajām
bibliotēkām.
Lasītājiem jāņem gan vērā, ka
aizmāršīgo lasītāju akcija neattiecas
uz maksas abonementa grāmatām
– nomas maksa trīs centi dienā
joprojām ir spēkā.
Ja grāmatas ir nozaudētas vai
sabojātas, tās iespējams aizvietot ar
citām, līdzvērtīgām, grāmatām.
Papildinformācija – pa tālruni
63046587 vai e-pastu abo@jzb.
jelgava.lv.
Iepriekšējās Aizmāršīgo lasītāju
dienās bibliotēkās 728 lasītāji atdeva
1830 grāmatas.

Poliklīnikā pieņem
radioloģe Daiga Ozoliņa
 Sintija Čepanone

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgava – Latvijas
jauniešu galvaspilsēta

Īsi
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis»
sarūpējusi mazlietotas drēbes un
apavus, ko svētdien, 13. decembrī,
no pulksten 13 līdz 15.30 biedrības
telpās Jelgavā, Pasta ielā 44, dāvinās
tiem, kam tās nepieciešamas. Pēc
saziedotajām mantām var ierasties
ikviens, kuram tās tiešām būtu noderīgas.
 15. decembrī pulksten 13 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
gada noslēdzošā kokapstrādes
nozares pārstāvju tikšanās. Šoreiz
plānots apskatīt, kā notiek Langervaldes meža labiekārtošana, un apmeklēt
uzņēmumu «Inovācijas koka tiltos un
konstrukcijās». Vēl LLU iepazīstinās ar
jaunu studiju programmu «Lietišķais
dizains un amatniecība», kas šobrīd
tiek izstrādāta. Interesenti aicināti
pieteikties pa e-pastu info@urbix.lv,
tālruni 29775518 (Normunds) vai epastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv,
tālruni 63012155, 28342419 (Līga).

Pirmo reizi Latvijā nosaukta jauniešu galvaspilsēta, kas būs jauniešu pasākumu epicentrs nākamā gada
garumā – šo titulu ieguvusi Jelgava. Balvu – simbolisku skudru pūzni – Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniecei Ritai Vectirānei pasniedza izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Iegūtais tituls paredz,
ka 2016. gadā Jelgavā notiks vairāki valsts nozīmes jauniešu pasākumi: pieredzes apmaiņas seminārs
Latvijas jaunatnes lietu speciālistiem (plānots aprīlī), Eiropas Jaunatnes nedēļas un Eiropas informācijas
tīkla jauniešiem «Eurodesk» «Time to Move» («Laiks doties!») aktivitātes, Starptautiskās jaunatnes dienas
pasākums 12. augustā, strukturētā dialoga reģionālā konference rudenī, konkursa «Labākais darbā ar
jaunatni 2016» laureātu sveikšanas ceremonija gada nogalē. Līdztekus tam jāorganizē arī atklāšanas svētki
un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas un pieredzes apmaiņas diena. «Šādi konkursi ļauj izvērtēt savu
darbu, lai saprastu, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi,» uzsver R.Vectirāne. Uz jauniešu galvaspilsētas titulu
pretendēja desmit pašvaldības.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldības delegāciju, atgriežoties no Rīgas apbalvošanas ceremonijas, sagaidīja
apmēram desmit aktīvi jaunieši (attēlā). «Mēs to paveicām!» priecājas jauniešu pārstāve Kristīne Vīksniņa,
jauniešu vārdā paužot gatavību strādāt un pierādīt, ka Jelgava šo titulu godam pelnījusi.
Saskaņā ar Latvijas likumdošanu jaunietis ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un valstī ir 277 000 jauniešu,
savukārt Jelgavā – ap 13 000 jauniešu.
Foto: Raitis Supe

strādā nepilnu slodzi, tādēļ nespēj
apmierināt pieprasījumu.
Lai risinātu augošo pieBieži vien radiologi strādā vaiprasījumu pēc ultrasonorākās darbavietās, līdz ar to nevar
grāfijas izmeklējumiem,
pieņemt pacientus katru dienu
Jelgavas poliklīnika ratieši Jelgavā. «Kaut arī šobrīd
dusi iespēju piesaistīt vēl
valsts kvotas ultrasonogrāfijas
vienu radiologu – darbu
izmeklējumiem beigušās, pacienti
uzsākusi radioloģe Daiga
poliklīnikā interesējas par iespēOzoliņa. Tiesa, šobrīd,
ju šos izmeklējumus veikt par
ņemot vērā, ka valsts
maksu. Lai šo problēmu risinātu,
kvotas šiem izmeklējuradām iespēju piesaistīt dakteri
miem ir beigušās, speOzoliņu. Tādējādi, ja ultrasonociāliste ultrasonogrāfijas
grāfijas izmeklējumi nepieciešami  Ilze Knusle-Jankevica
izmeklējumus nodrošina
steidzami un pacienti ir gatavi
tikai par maksu.
tos veikt par maksu, pierakstīties
Vēl līdz gada beigām
izmeklējumiem var, vēršoties
Zemgales reģiona KomSIA «Jelgavas poliklīnika» valdes poliklīnikas reģistratūrā,» tā
petenču attīstības centra
locekle Gunta Arnīte stāsta, ka poliklīnikas vadītāja, akcentējot,
(ZRKAC) Metodiskajā
šobrīd poliklīnikā pieņem vairāki ka no nākamā gada, kad tiks piebibliotēkā ikvienam inradiologi un katrs no viņiem spe- šķirtas jaunas kvotas, pacienti pie
teresentam ir iespēja
cializējies konkrētiem izmeklēju- radiologa atkal varēs pierakstīties
bez maksas iepazīties ar
miem. «Piemēram, D.Ozoliņa veic valsts dotētā rindā.
nacionālajiem un adapvēdera dobuma orgānu, sēklinieku,
D.Ozoliņa pieņem reizi nedēļā
tētajiem Eiropas (EN),
vairogdziedzera, piena dziedzeru – otrdienās. «Daktere paudusi gatakā arī starptautiskajiem
un siekalu dziedzeru ultrasonogrā- vību poliklīnikā pacientus pieņemt
(ISO, IEC) standartiem
fiju pacientiem, sākot no 15 gadu trīs reizes nedēļā, tādēļ iespējams,
un to vēsturiskajām vervecuma,» tā G.Arnīte, piebilstot, ka jau no nākamā gada ultrasonosijām.
ka tādus pašus izmeklējumus veic grāfijas izmeklējumi, kuros spearī radioloģes Marika Kalniņa un cializējas D.Ozoliņa, būs pieejami
«Tas ir būtiski ikvienam uzņēmuIngūna Ambulte, kuras poliklīnikā biežāk,» informē G.Arnīte.
mam, kurš vēlas noturēties tirgū,
sniegt kvalitatīvu pakalpojumu vai
ražot eksportspējīgu produktu neAkciju sabiedrība „Sadales tīkls”
atkarīgi no nozares, ko tas pārstāv,»
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
Elektroenerģijas piegādes uzņēmums AS „Sadales tīkls” informē:
aicina izmantot šo izdevību.
Iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai Jelgavā
Tradicionāli standartu bibliotēkas
un novadā tiks veikta elektrolīniju trašu tīrīšana
pakalpojumi (elektroniskā formātā)
ir pieejami par maksu, un šobrīd
Lai nodrošinātu klientus ar drošu, stabilu un kvalitatīvu elektroapgādi,
tikai trīs vietās Latvijā ir iespēja ar
AS „Sadales tīkls” ik gadu veic preventīvu darbu elektrolīniju uzturēšanā, un
standartiem iepazīties bez maksas:
viens no svarīgākajiem darbiem, lai elektroapgāde būtu droša un kvalitatīva,
Latvijas nacionalizētajā standartizāir elektrolīniju trašu tīrīšana un bīstamo koku zāģēšana aizsargjoslās. Tas
cijas institūcijā «Latvijas standarts»,
samazina risku koku, zaru uzkrišanai uz elektrolīnijām no dabas stihiju

Ar standartiem var iepazīties bez maksas

izraisītiem apstākļiem.
2016. gada pirmajā ceturksnī Jelgavā un Jelgavas novadā tiks uzsākta
vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrolīniju trašu tīrīšana, un apjomīgākos
darbus dārzkopības kooperatīvo sabiedrību un privātīpašumu teritorijās
plānots veikt: Jelgavā – gar 1. līniju no Zaļās ielas līdz Ošu ceļam; Jelgavas
pilsētas daļā Lediņi – no Paleju ielas līdz Kalmju ielai; Jelgavas novadā –
Glūdas pagasta apdzīvotā vietā “Viesturciems”, elektrolīniju posmos gar
dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām „Straume”, „Birzīte”, „Tērvete” un
„Pārupe”.
Elektrolīniju trašu tīrīšanu un darbu saskaņošanu gan ar pašvaldību, gan
zemes īpašniekiem veiks SIA „MVR LUX”.
AS „Sadales tīkls” vērš uzmanību, ka aizsargjoslās augošie koki un krūmi
ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums, tādēļ elektrolīniju trašu
tīrīšanas darbu laikā nozāģētie koki, krūmi un zari tiks sakrauti kaudzēs un
atstāti elektrolīniju trasēs. Ja zemes īpašnieks vēlas, lai nozāģētie koki, krūmi
un zari pēc darbu pabeigšanas tiek aizvesti, par to jāinformē darbu veicējs
SIA „MVR LUX”.
AS „Sadales tīkls” uzsver, ka elektrolīniju trašu tīrīšanas darbi ir
ļoti
svarīgi
un
nepieciešami
elektroapgādes
drošuma
nodrošināšanai! Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām
un cer uz izprotošu attieksmi plānotu elektroapgādes pārtraukumu
laikā! Tālrunis informācijai: 80 200 403.
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Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un
ZRKAC bibliotēkā. Jelgavā standarti bez maksas tiek piedāvāti no
7. septembra, bet pagaidām interese
nav bijusi pārāk liela. «Nepieciešamība iepazīties ar kādu standartu
var rasties ikvienam uzņēmumam,
jo standartizācija aptver ļoti plašu
nozaru loku. Piemēram, mums,
aktualizējot centra evakuācijas
plānu, vajadzēja noskaidrot dažus
jautājumus, un šajā gadījumā pieeja nepieciešamajiem standartiem
maksātu 40 eiro,» tā L.Miķelsone,
papildinot, ka jo īpaši svarīgi tas ir
būvniecības nozarē un ražošanas
uzņēmumiem.
Jāuzsver, ka šāda iespēja jelgavniekiem tiek nodrošināta ZRKAC
un Latvijas standartizācijas biroja
sadarbības rezultātā. Interesentiem
tiek piedāvāts bez maksas iepazīties
ar vairāk nekā 30 000 standartiem.
Pakalpojumā ietilpst standartu
tiešsaistes lasīšana, standartu meklēšana pēc numura vai tematiski,
vārda vai frāzes meklēšana standarta tekstā. Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centra
mārketinga un komunikācijas
speciālists Kaspars Milaševičs uz-

sver, ka standarti ir viens no tirgus
pašregulācijas mehānismiem, jo
tos iniciē un izstrādā paši uzņēmēji
kopā ar citām ieinteresētajām pusēm (izplatītājiem, piegādātājiem,
patērētāju tiesību aizstāvjiem, zinātniekiem, ekspertiem un tamlīdzīgi).
Piemēram, ražotājam standarts ir
garantija, ka tiks saražots produkts,
kas atbildīs mūsdienu kvalitātes
prasību līmenim un ka tas būs savietojams ar citiem produktiem vai
komponentēm. «Standarti ir spēles
noteikumi, kurus ir labi zināt, bet
vēl labāk ir piedalīties to radīšanā.
Un pirmais solis ceļā uz standartu
izveidi ir iepazīties ar standartiem
un sākt tos pielietot,» papildina
«Latvijas standarta» vadītājs Ingars
Pilmanis.
ZRKAC bibliotēkā bez maksas
ar standartiem varēs iepazīties līdz
31. decembrim bibliotēkas darba
laikā: pirmdienās no pulksten 9
līdz 20, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 9 līdz
18, piektdienās no pulksten 9 līdz
15.30 (pusdienu pārtraukums – no
pulksten 14 līdz 15, piektdienās – no
pulksten 14 līdz 14.30). ZRKAC
atrodas Svētes ielā 33.

Satiksmes ielā nošauts vīrietis; iespējams,
uzbrukums veikts no mugurpuses
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmdienas rītā, 7. decembrī ap pulksten
7, Satiksmes ielas 51.
nama pagalmā, pielietojot šaujamieroci,
uzbrukts kādam 40
gadus vecam vīrietim.
Sašautais vīrietis otrdien slimnīcā no gūtajām traumām miris,
«Jelgavas Vēstnesim»
apstiprina Jelgavas
slimnīcā.

Slimnīcā informē, ka vīrietis
(dzimis 1975. gadā) ar šautām brūcēm slimnīcā tika ievests pirmdien
ap pulksten 8 un vairākas stundas
operēts. Viņam bijušas nopietnas
traumas – bojātas plaušas, vēdera
dobums un skarti lielie asinsvadi.
Mediķi norāda, ka, spriežot pēc
traumu rakstura, iespējams, uz
viņu šauts no mugurpuses. «Mēs
pat neatceramies, kad slimnīcā pēdējo reizi tika ievests kāds ar šautām brūcēm. Šis gadījums atsauc
atmiņā 90. gadus, kad aktuālas
bija izrēķināšanās,» piebilst slim-

nīcas pārstāve Solveiga Ābola.
Policija lūdz atsaukties notikušā aculieciniekus, kas redzēja šo
incidentu, kā arī tos, kam ir informācija par incidentā iesaistītajām
personām. «Varbūt kāds iegaumēja
iesaistīto personu pazīmes vai arī
redzēja aizbraucam ar transportlīdzekli un iegaumēja tā numuru,»
norāda Valsts policijas pārstāve
Ieva Sietniece. Aculiecinieki aicināti
informēt policiju pa tālruni 112,
63004200, 63004202 vai e-pastu
ovn@zemgale.vp.gov.lv. Plašāk notikušo policija šobrīd nekomentē.

 Turpinot tradīciju sestdienās jelgavniekiem piedāvāt iegādāties vietējo produkciju, arī šo sestdien, 12.
decembrī, no pulksten 10 līdz 15
pie tirdzniecības centra «Valdeka»
Rīgas ielā 11a notiks zemnieku un
amatnieku Brāļu tirgus. «Uz tikšanos
sestdienās!» aicina organizatoru pārstāve Ilze Mauriņa.
 Pagājušajā nedēļā Sabiedrības
integrācijas pārvaldē norisinājās gleznotāja Māra Platā darbu
labdarības izsole. Gleznotājs, kurš
dzimis Jelgavā, bet šobrīd dzīvo ASV,
15 savus darbus ziedoja, lai par izsolē
iegūtajiem līdzekļiem varētu sniegt
atbalstu 18 gadus vecai jaunietei,
kura šogad zaudēja ģimeni. Izsoles
gaitā pārdoti pieci mākslas darbi,
un jaunietes atbalstam iegūti 560
eiro. Neskatoties uz smagajiem pārdzīvojumiem, meitene ir apņēmības
pilna un mērķtiecīgi turpina mācības
vidusskolā. Jauniete izsolē bija klāt un,
izsakot pateicību tās dalībniekiem, apsolīja, ka centīsies attaisnot saņemto
līdzcilvēku labestību.

Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas poliklīnika»
informē,
ka pacientu ērtībām pierakstam uz maksas
pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi ir
izveidots papildu tālruņa numurs

26649911.

Pierakstu ir iespējams veikt arī
līdz šim ierastajā kārtībā:
• poliklīnikas mājas lapā, pie attiecīgā
ģimenes ārsta nospiežot pogu
«Pieteikties uz vizīti», vai zvanot
pa tālruni 27885002;
• pa e-pastu
registratura@jelgavaspoliklinika.lv;
• zvanot uz reģistratūru pa tālruni 63022101.
Oficiālais «MAN Truck&Bus AG»
pārstāvis Latvijā SIA «Avar
Auto» (reģ.Nr.50003623341)
sakarā ar paplašināšanos izsludina konkursu uz

kravas automašīnu mehāniķa(-es) vakanci.

Darba pienākumi:
• autotransporta līdzekļu garantijas un pēcgarantijas remonta darbu veikšana;
• autotransporta tehnisko apkopju veikšana;
• mehānisko darbu veikšana;
• citi pienākumi saskaņā ar darba līgumu un
amata aprakstu.
Iemaņas un prasmes:
• pabeigta vai iesākta profesionālā izglītība;
• pieredze kravas automobiļu remontā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze darbā ar datoru;
• gatavība strādāt maiņu darbu.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu proporcionāli
padarītajam;
• darbu maiņās;
• sociālās garantijas;
• iespēju tālākizglītoties.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@man.lv.
Adrese: «Ezīši», Jaunmārupe, Mārupes novads.
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Labiem darbiem viņi negaida
Ziemassvētku brīnumu laiku
Arvien vairāk cilvēku novērtē, ka brīvprātīgais darbs var būt ne tikai uzticams atbalsts sabiedriski
derīgiem mērķiem, bet arī iespēja pašiem brīvprātīgajiem iegūt jaunas prasmes un kontaktus
gan jauniešu, gan citā vecumā. Jelgavā brīvprātīgo kustība ir jo īpaši attīstīta. Brīvprātīgā darba
koordinēšanu pilsēta uzsāka 2011. gadā, savukārt, sākot ar 2013. gadu, pašvaldībā darbojas
speciālists, kurš koordinē un organizē brīvprātīgo darbu pilsētā. Rezultātā Jelgavā ir vairāk nekā
200 brīvprātīgo, un uzcītīgākos no viņiem ik gadu godina pilsētas pašvaldības organizētajā
pasākumā «Gada brīvprātīgais Jelgavā». Šogad konkursā bija pieteikti 37 cilvēki, un svinīgajā
pasākumā, kas norisinājās 4. decembrī, viņiem visiem tika pasniegts Pateicības raksts. Īpaši
godināti seši – Evita Berga, Ilze Makarova-Makaronoka, Linda Freiberga, Inga Karlinska, Uldis
Beikmanis un Marta Irbe –, kuri atzīti par Gada brīvprātīgajiem Jelgavā, un katra nesavtīgais
ieguldījums pilsētas un līdzcilvēku labā ir nozīmīgs.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir labo darbu, cerību un pārsteigumu laiks. Tas ir laiks, kad vairāk
nekā ikdienā rodas vēlme palīdzēt, vairot labo un dāvāt prieku apkārtējiem, neko pretī neprasot.
Tomēr ir cilvēki, kas šīs darbības veic ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. Tie ir cilvēki, kuri brīvprātīgi ar savu darbu un radošām idejām padara krāsaināku, piepildītāku un citādi patīkamāku
līdzcilvēku ikdienu, nesaņemot par to finansiālu atalgojumu. Viņu darba augļi ir neviltots prieks
citu acīs, pasacīts paldies un pašu gandarījums par to, ka paveikts kaut kas sabiedrībai noderīgs.
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Jelgavā uz 25. novembri bija reģistrēti 211 brīvprātīgā darba
veicēji, kuri tiek nodarbināti kultūras, izglītības, sporta, vides un dabas aizsardzības un sociālajā
jomā, kā arī dažādos labdarības pasākumos un pilsētai nozīmīgās aktivitātēs, piemēram, Ledus
un Smilšu skulptūru festivālā.

«Mans prieks ir citu
prieks»
Jelgavas ģimenes, kurām klājas grūti, jau vairāku gadu garumā iepriecina
«Latvijas Sarkanā Krusta» jaunatnes
Jelgavas nodaļas aktīviste Marta Irbe,
kura organizācijā darbojas kopš 2010.
gada, savukārt kopš 2011. gada veic
vadītāja vietnieka pienākumus. Viņa
aktīvi iesaistās nodaļas labdarības pasākumos, kas tiek organizēti ne tikai
gada gaišākajos un ģimeniskākajos
svētkos. Organizācijas vadītājs Māris
Liscovs stāsta, ka ir vieglāk nosaukt
tos dažus labdarības pasākumus, kuros Marta nav piedalījusies. Būtiski,
ka ar jaunietes iniciatīvu organizācija
2010. gadā uzsāka ziedojumu vākšanu
bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopš
tā laika ir noorganizētas 12 labdarības
akcijas, kopumā saziedojot vairāk nekā
20 000 eiro.
Ikdienā Marta ir administratore autoskolā Rīgā un LLU maģistra studijās
apgūst grāmatvedību, bet brīvais laiks
tiek veltīts, kā viņa pati saka, lietderīgai un reizē ļoti patīkamai nodarbei
– brīvprātīgā darba aktivitātēm. Arī
studentes lomā jauniete nespēj nosēdēt
mierā – viņa aktīvi darbojas Studentu
pašpārvaldē. Viņas ikdiena ir aktivitātēm un pienākumiem piepildīta, tomēr
visu lieliski izdodas apvienot. Vaicāta
par motivāciju iesaistīties «Latvijas
Sarkanā Krusta» jaunatnes Jelgavas
nodaļas aktivitātēs, Marta stāsta, ka

tas viņai sagādā ļoti lielu prieku un
gandarījumu. Tas liek padomāt arī
par tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir
paveicies mazliet mazāk nekā citiem.
Jo īpaši jaunietei patīk tās reizes, kad
organizācijas aktīvisti, tostarp viņa,
iepriecina vientuļos vecos ļaudis un
bērnus, kuri aug maznodrošinātās
ģimenēs. Viņa stāsta: «Tajās reizēs
viņu acīs redzam neviltotu prieku. Ir
patīkami apzināties, ka esam tik ļoti
gaidīti un ka mūsu darbs un centieni
tiek novērtēti.» Jāpiebilst, ka organizācija arī šogad Ziemassvētku laikā
plāno padarīt gaišākus un patīkamākus
svētkus vientuļajiem senioriem un
maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem. Jauniete atklāj, ka šim mērķim
sarūpētas 250 paciņas.

Darbs, no kura brīvdienu nav
Atsaucīgs, atbildīgs, izpalīdzīgs,
enerģisks cilvēks, kuram piemīt aktīvas
sadarbības prasmes, organizatoriskās
spējas darbā un ārpus darba laika – tā
kolēģi raksturo Uldi Beikmani, kurš
strādā Jelgavas Pašvaldības policijā.
Viņš pats gan par sevi un labo, kas
veikts, stāsta diezgan izvairīgi. Vaicāts,
ar ko, viņaprāt, ir izpelnījies pieteikumu Gada brīvprātīgā titulam, saka,
ka neko apbrīnas vērtu nedarot, vien
atbildīgi veic darba pienākumus un
arī ārpus darbalaika cilvēkiem, kuri
nonākuši nelaimē, neatsaka savu palīdzību un padomu. «Likums nosaka, ka
jebkura policijas darbinieka pienākums
ir neatkarīgi no viņa ieņemamā amata,
atrašanās vietas un laika gadījumā, ja
pie viņa vēršas personas ar pieteikumu
vai ziņojumu par notikumu, kurš apdraud personu un sabiedrības drošību,
kā arī pašam konstatējot tādu notikumu, veikt iespējamos pasākumus,
lai novērstu likumpārkāpumu, glābtu
cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību
likumpārkāpumu izdarījušo personu
konstatēšanā un aizturēšanā. Tā arī

daru. Savu palīdzību nevaru un nemaz
nedrīkstu atteikt,» tā viņš, paskaidrojot, ka par pašvaldības policistu strādā
jau kopš 2004. gada 1. janvāra. Šo gadu
laikā viņš iemantojis tik lielu uzticību,
ka reizēm iedzīvotāji viņam zvana bez
kādām konkrētām problēmām – vienkārši tāpēc, lai aprunātos, izkratītu
sirdi. Taču visbiežāk gan cilvēki lūdz
padomu, kā risināt dažādas konfliktsituācijas.

Labi darbi arī citviet Latvijā
Jelgavnieki labos darbus brīvprātīgi
veic ne tikai savā pilsētā. Tā, piemēram,
Linda Freiberga un Inga Karlinska ir
sniegušas palīdzību jau vairāk nekā 80
ģimenēm visā Latvijā. Viņas svinīgajā
Jelgavas brīvprātīgo godināšanas pasākumā tika uzteiktas par biedrības
«Labās sirds klubs» izveidi, kas aktīvi
darbojas labdarības lapā «Snowflake»
(sociālo tīklu vietnē facebook.com). Ar
biedrības palīdzību atbalsts sniegts
ģimenēm visā Latvijā. Kā stāsta idejas
autore L.Freiberga, biedrības mērķis
ir ne tikai sniegt vienreizēju palīdzību
dažādu iemeslu dēļ sarežģītās un grūtās situācijās nonākušiem cilvēkiem,
īpaši ģimenēm, bet arī piedāvāt ilgtermiņa risinājumu viņu problēmām.
Piemēram, vairākām ģimenēm palīdzēts atrast darbu un nodrošināties ar
transportlīdzekli – velosipēdu, lai līdz
tam varētu nokļūt, citām – izremontēt
kritiskā stāvoklī esošu dzīvokli. Rudenī
ar labdarības lapas starpniecību savākti līdzekļi jelgavniecei, kura sirgst ar
mugurkaula smadzeņu vēzi, ķīmijas
terapijas saņemšanai Lietuvā. Savukārt vasarā īstenots sociālais projekts
sadarbībā ar grupu «Prāta vētra» un
uzņēmumu «Mājas saldējums». Tā
laikā 200 mazturīgas ģimenes saņēma
bezmaksas biļetes uz «Prāta vētras»
koncertiem. Arī tagad, tuvojoties svētkiem, abām sievietēm darba netrūkst.

Vērienīgākā no tuvākajā laikā plānotajām aktivitātēm ir labdarības koncerts,
kas 18. decembrī notiks Bauskas luterāņu baznīcā.
L.Freiberga stāsta, ka viņai un
I.Karlinskai pirmssvētku laiks īpaši
neatšķiras no ikdienas, jo biedrība
«Labās sirds klubs» grūtībās nonākušajiem palīdz neatkarīgi no datuma. Ik
dienu tas paņem ne tikai abu sieviešu
un citu iesaistīto brīvprātīgo laiku, kas
tiek atņemts pašu ģimenēm, bet arī ļoti
daudz enerģijas un nervu.
Sākotnējā ideja bija izveidot saziņas
lapu, lai apzinātu ģimenes, kurām
nepieciešama palīdzība, un iespēju
robežās rastu tām palīdzību, tomēr
tagad tā ir izaugusi pašai L.Freibergai
neaptveramos mērogos. Viņa stāsta,
ka ne tuvu nebija domājusi, ka šis
mērķis – palīdzības sniegšana grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem – tik
ļoti uzrunās sabiedrību. Pašlaik biedrības redzeslokā ir ap 50 cilvēku no
Jelgavas. Palīdzību gaida arī cilvēki
citviet Latvijā, turklāt tā tiek sniegta
arī bērnunamiem, nakts patversmēm.
Un katru dienu biedrība saņem vēstules ar jauniem palīgā saucieniem.
«Katram ir savs aicinājums. Nevaru
izskaidrot, kāpēc, bet zinu, ka šis ir
manējais. Es daru to, kas man patīk,
un man patīk radīt pozitīvas emocijas
citiem. Diemžēl mūsdienās pasaule ir

kļuvusi nežēlīga, cilvēki kļūst arvien
neiecietīgāki cits pret citu. Vienmēr
pret to esmu iestājusies un darīšu to
tik ilgi, kamēr vien mana palīdzība
kādam būs nepieciešama. Uzskatu, ka
nav neatrisināmu situāciju, un šādi
cenšos to pierādīt,» tā L.Freiberga. Gan
L.Freiberga, gan I.Karlinska ikdienā
strādā pamatdarbā un biedrības aktivitātes veic savā brīvajā laikā.

«Jelgavas Vēstnesis» audioformātā
Viens no ievērojamākajiem brīvprātīgo veikumiem šajā gadā ir pilotprojekts
«E-avīze». Svinīgajā pasākumā 4. decembrī tika godināta gan idejas autore
Evita Berga, gan tās realizētāja Ilze Makarova-Makaronoka, kura, starp citu, ir
arī aktīva Latvijas Neredzīgo biedrības
Jelgavas nodaļas brīvprātīgā. Jāpiebilst,
ka I.Makarovas-Makaronokas mamma
ir redzes invalīde, tāpēc viņa ar savu
darbošanos neredzīgos un vājredzīgos
vēlas iedrošināt, ka arī viņi var cīnīties
par savu sapņu piepildījumu, mērķu
īstenošanu. Projekta mērķis ir avīžu
audioformāta izveide, paplašinot iespējas neredzīgajiem iegūt nepieciešamo
informāciju. Pagaidām gan pilotprojekta ideja realizēta pavisam nelielos
apmēros, proti, ierunājot «Jelgavas
Vēstneša» rakstu par Veselības mēneša
aktivitātēm, stāsta E.Berga, kura šai
idejai pievērsās, jo vēlas sabiedrībai
pierādīt, ka arī nedzirdīgie un vājdzirdīgie cilvēki var dzīvot pilnvērtīgu vai
vismaz tai stipri pietuvinātu dzīvi.
Viņa atklāj – lai turpmāk ar e-avīzes
palīdzību varētu uzlabot vājredzīgo un
neredzīgo personu dzīves kvalitāti un

atvieglotu viņu ikdienu, jau nākamajā
gadā plānots iesniegt finansējuma
pieteikumu Borisa un Ināras Teterevu
fondam. Ja finansējumu izdosies iegūt,
tad «Brīvprātīgie Jelgavai» e-avīzēs ierunās ne tikai «Jelgavas Vēstnesi», bet,
iespējams, arī lielveikalu akciju avīzes.
Šādu ierosinājumu izteica potenciālā
e-avīzes auditorija. Jelgavas pilsētā
ir vairāk nekā 80 cilvēku ar dažādu

grupu redzes invaliditāti,
un pašlaik jau 22 no viņiem ir pieteikuši iespēju
nākotnē saņemt e-avīzi
savā e-pastā, pirmo audioformāta rakstu, kas tapa
kā izmēģinājums, atzīstot
par viņiem noderīgu. Ar
izdevumu audioversiju
projekta īstenotājas interesentiem piedāvās iepazīties elektroniski e-pastā
vai Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas filiāles
bibliotēkā (Filozofu ielā
5). Pilotprojekta iecere ir
paplašināt neredzīgo un
vājredzīgo cilvēku redzesloku un atvieglot informācijas ieguvi. Tā
ir sabiedrības daļa, kas nespēj uztvert
informāciju, ja tā nav audioformātā vai
Braila rakstā, tādēļ audioinformācija
ir nozīmīgs avots personām ar redzes
traucējumiem.
Sagatavoja Egija Grošteine,
foto Raitis Supe un
no personīgā arhīva

Ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

Nominē Gada balvai

Pasākuma «Latvijas Gada balva sportā» žūrija nosaukusi
«Latvijas Gada
balvas sportā
2015» pretendentus deviņās
nominācijās. Latvijas Paralimpiskās
komitejas speciālbalvai izvirzīts Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» vieglatlēts Edgars Bergs,
kurš pasaules čempionātā ar jaunu
personisko rekordu – 14 metriem – izcīnīja sudraba medaļu lodes grūšanā.
«Latvijas Gada balva sportā» šogad tiks
pasniegta 23. decembrī, un pasākumu
no pulksten 21.15 rādīs LTV1.

Iekļūst pusfinālā

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» nodrošinājusi vietu Latvijas kausa
izcīņas labāko četriniekā, divu spēļu
sērijā pieveicot Kuldīgas volejbola komandu. Pirmajā spēlē Jelgavas volejbolistiem, lai uzvarētu, bija nepieciešami
pieci seti, bet atbildes spēlē pietika ar
trim setiem. Latvijas kausa pusfinālā
sestdien, 12. decembrī, pulksten 20
Rīgā, Daugavas sporta namā, mūsu komanda «Biolars/Jelgava» tiksies ar «Daugavpils Universitātes» volejbolistiem,
un šīs spēles uzvarētāji svētdien, 13.
decembrī, pulksten 17 finālā cīnīsies ar
otra pusfināla pāra «Ozolnieki/Poliurs»
– «RTU/Robežsardze» (šī spēle sāksies
pulksten 17.30) uzvarētāju par galveno
balvu – Latvijas kausu.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Sāksies telpu futbola
čempionāts

20. decembrī sāksies Jelgavas telpu futbola
čempionāts. Komandas var pieteikties līdz
18. decembrim pie sacensību galvenā
tiesneša Vasilija Botoša personīgi vai pa epastu zemgalesfutbols@inbox.lv (tālrunis
28334421). Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums; spēlētāju vārds, uzvārds,
dzimšanas gads; komandas formas krāsas;
pieteikumu paraksta komandas pārstāvis,
norādot kontaktālruni. Pieteikumā var
iekļaut 20 spēlētājus (no 16 gadu vecuma,
kuri nav pieteikti 2015./2016. gada Latvijas
Virslīgas telpu futbola čempionātā), treneri, komandas pārstāvi, ārstu. Turnīrs notiks
no decembra līdz martam. Komanda, kura
čempionātā izcīnīs 1. vietu, piedalīsies
Zemgales Amatieru līgas finālturnīrā.

Čempioni stafetē

Aizvadīts Latvijas junioru čempionāts peldēšanā. Par čempioniem 4x50 m brīvā stila
stafetē kļuvuši JSPS audzēkņi Kirils Kuskovs,
Kristers Rozenbilds, Vladimirs Šinkus un
Aleksis Naumovs. 4x50 m kompleksajā
stafetē šī komanda palika otrā. Individuāli
divas sudraba medaļas V.Šinkum un viena
– A.Naumovam. Meiteņu komandai bronza
gan 4x50 m kompleksajā distancē (Veronika
Gorškova, Jana Dobrjanska, Viktorija Gedroviča, Gabriela Gorodecka), gan 4x50 m brīvā
stila stafetē (G.Gorodecka, V.Gedroviča,
Patrīcija Adamoviča, V.Gorškova). Individuāli bronza P.Adamovičai, V.Gorškovai,
K.Rozenbildam un A.Naumovam. Čempionātā sacentās 1998. gadā dzimuši un
jaunāki zēni un 2000. gadā dzimušas un
jaunākas meitenes.

«Sacentos ar olimpiskajiem
medaļniekiem»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis
Deniss Komars debitējis Eiropas pieaugušo čempionātā
peldēšanā. Ar rezultātiem ir
apmierināts gan pats sportists, gan treneri. «Mūsuprāt, Denisa sniegums ir ļoti
labs – viņš nopeldēja savā
līmenī, arī ar lampu drudzi
spēja tikt galā. Mēs ar viņu
lepojamies!» Denisa startu
vērtē Peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa.
Latviju šajā Eiropas čempionātā
pārstāvēja trīs sportisti. D.Komars
startēja 50 un 100 metros brasā. 50
metru distancē Deniss izcīnīja dalītu
25. vietu, finišējot pēc 27,37 sekundēm.
Savukārt 100 metros Denisam 39. vieta
ar rezultātu 1:01,19 minūtes. «Man

šīs bija pirmās sacensības open grupā,
tāpēc stress un mandrāža bija liela
– peldēju kopā ar sportistiem, kas izcīnījuši medaļas Londonas un Pekinas
olimpiskajās spēlēs, kam ir pasaules
rekordi,» stāsta sportists, norādot: uz
čempionātu vairāk devies krāt pieredzi
un apzinājies, ka iekļūt pusfinālā vai
finālā ir gandrīz neiespējami. Tiesa,
bijusi cerība, ka 100 metru distanci izdosies nopeldēt ātrāk par vienu minūti,
tomēr neizdevās.
D.Komars ir dzimis 1997. gadā,
un Eiropas čempionātā startēja tikai
daži viņa vecuma sportisti. «Mēs jau
bijām tikušies Eiropas spēlēs šovasar
Baku,» norāda peldētājs. Viņš apzinājies, ka Eiropas čempionātā būs viens
no jaunākajiem dalībniekiem, turklāt
priekšpeldējumi notika no rīta, kas Denisam bija papildu traucēklis. «Mana
organisma īpatnība ir tāda, ka no rīta
man iet smagāk, bet uz dienas beigām
rezultāti uzlabojas,» tā peldētājs. Jā-

piebilst, ka Denisa vecuma grupā viņa
uzrādītais rezultāts 50 metros ir otrais
labākais Eiropā.
Šobrīd D.Komars mācās Spīdolas
ģimnāzijas 12. klasē un pēc skolas absolvēšanas plāno studēt ekonomiku vai
finanses. «Pēc Eiropas spēlēm saņēmu

Pretendē uz Gada sporta skolotāja titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova ir viena no trim pretendentēm uz titulu «Gada
sporta skolotājs» Izglītības
un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā. Uzvarētājs
tiks paziņots 23. decembrī
pasākuma «Latvijas Gada
balva sportā 2015» laikā.
N.Gorškovu – sporta skolotāju ar
vairāk nekā 20 gadu pieredzi, no kuriem 11 gadi pavadīti tieši Jelgavas 4.
vidusskolā, – konkursam pieteica skola
pēc pašas skolotājas iniciatīvas. «Pagājušajā gadā pasākumā «Gada balva
sportā» es piedalījos kā projekta «Sporto visa klase» dalībniece. Tas bija ļoti
iespaidīgs un skaists pasākums, un arī
man sagribējās atrasties priekšā kopā
ar Latvijas labākajiem sportistiem. Tāpēc nolēmu piedalīties konkursā, jo tā
ir iespēja tur būt,» stāsta skolotāja.
Lai piedalītos konkursā, skolotājai
bija jāiesūta sporta stundas video un
CV. «Es iesniedzu video, kurā vadu
sporta stundu 4.c klasei, ar kuru kopā
piedalāmies projektā «Sporto visa klase». Tā bija stunda ārā – tas ir viens
no principiem, ko esmu ieviesusi: visu
gadu reizi nedēļā viena sporta stunda
notiek ārā, ja vien stipri nelīst,» stāsta
skolotāja. Izveidot video palīdzēja divi
11. klases skolēni. Četri no sporta
skolotājiem tika izvirzīti otrajai kārtai
un vadīja atklāto sporta stundu Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijā. «Es vadīju
sporta stundu 12. klasei, un skolēni
bija ļoti atsaucīgi. Pirms stundas man
gan bija satraukums, bet skolēni mani
mierināja, sakot, ka darīs visu, ko lik-

Deniss
Komars ir
viens no
trim Latvijas
peldētājiem,
kas startēja Eiropas
čempionātā
pieaugušajiem Izraēlā.
Viņam tā bija
debija open
grupā, un
ar rezultātu
apmierināts
ir gan pats
sportists,
gan treneri.
Foto: no
D.Komara
arhīva

piedāvājumu braukt mācīties uz ASV,
bet diez vai braukšu – gribu palikt te un
strādāt ar savu treneri Astru Ozoliņu,
kura mani trenē jau no paša sākuma,»
teic sportists. Viņš peldēšanā trenējas
devīto gadu un šobrīd ir otrais labākais
peldētājs Latvijā.

Labākos
sportistus sveiks
28. decembrī
28. decembrī pulksten 18 Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a
jau 16. reizi pasākumā «Sporta
laureāts» tiks sveikti Jelgavas
pilsētas gada labākie sportā.

šu,» atceras N.Gorškova. Viņa skolēnus
atklātajā stundā iepazīstināja ar jaunu
treniņu metodi tabata, kas ir augstas
intensitātes treniņi. Viņa sagatavoja 30
vingrojumus un ļāva skolēniem pašiem
izvēlēties, kurus un cik vingrojumus
viņi pildīs. Stundas sākumā skolēni
iesildījās, bet noslēgumā veidoja vingrošanas piramīdas.
Uz titulu «Gada sporta skolotājs»
šogad pretendē Jelgavas 4. vidusskolas
sporta skolotāja N.Gorškova, Jelgavas
novada Sesavas pamatskolas skolotāja Inga Striška un Bauskas novada
Codes pamatskolas skolotāja Linda
Jakutāviča. Uzvarētājs tiks paziņots
pasākuma «Latvijas Gada balva sportā
2015» apbalvošanas ceremonijā, kas
notiks 23. decembrī Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzejā. Pasākumu rādīs tieš-

raidē LTV1.
Jāpiebilst, ka konkursa pirmās, otrās
un trešās vietas ieguvēju pārstāvētajām
skolām tiks piešķirts finansējums sporta inventāra iegādei 500 eiro vērtībā.
Skolotāja N.Gorškova jau ir izlēmusi,
kā vēlētos šos līdzekļus tērēt. «Gribētos
iegādāties jaunas lecamauklas ar regulējamu garumu, kas būtu piemērotas
dažādiem augumiem. Mēs lecamauklas
daudz izmantojam sporta stundās, jo
tās cilvēku attīsta vispusīgi,» stāsta
skolotāja.
Jāatgādina, ka 2014. gadā konkursā
«Gada sporta skolotājs» piedalījās
Jelgavas 2. pamatskolas sporta skolotājs Deniss Ševčenko, bet 2009. gadā
– toreizējais Jelgavas Valsts ģimnāzijas
sporta skolotājs Jānis Leitis (tagad
– BJSS direktors).

Sporta pasākumi
 12. decembrī pulksten 10 – SSC kausa
izcīņas basketbolā fināls (Sporta hallē).
 12. decembrī pulksten 17 – basketbols:
«Ogre/Kumho Tyre» – «Jelgava» (ZOC).
 17. un 18. decembrī pulksten 16
– Ziemassvētku sacensības peldēšanā un
A.Miskarova kausa izcīņa (baseinā).
 19. decembrī pulksten 10 – Jaungada
balvas izcīņa volejbolā (Sporta hallē).
 19. decembrī pulksten 16 – hokejs:
«Liepāja» – «Zemgale/LLU» (Ledus hallē).

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi.
Tālrunis 25384484.
Aprūpētāja (52 gadi) no Bauskas novada
bez kaitīgiem ieradumiem. Ir sertifikāts
un darba pieredze. Varu pagatavot ēst,
uzkopt dzīvokli. Varu dzīvot pie jums mājās. Brīvdienas – sestdienas un svētdienas.
Tālrunis 20657456.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

 Ilze Knusle-Jankevica

Uz titulu «Gada sporta skolotājs 2015» pretendē Jelgavas 4. vidusskolas
skolotāja Nataļja Gorškova ar vairāk nekā 20 gadu ilgu darba stāžu.
Foto: no N.Gorškovas arhīva
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Sporta servisa centrs informē, ka labākie tiks noteikti 11 nominācijās: «2015.
gada sportiste olimpiskajos sporta veidos»,
«2015. gada sportists olimpiskajos sporta
veidos», «2015. gada treneris olimpiskajos
sporta veidos», «2015. gada sportists neolimpiskajos sporta veidos», «2015. gada
treneris neolimpiskajos sporta veidos»,
«2015. gada sportists tehniskajos sporta
veidos», «2015. gada treneris tehniskajos
sporta veidos», «2015. gada sporta spēļu
komanda», «2015. gada sporta skolotājs»,
«2015. gada perspektīvākais sportists» un
«Par ieguldījumu sportā».
Pasākumā tiks apbalvoti arī sportisti
un treneri par augstiem sasniegumiem
sportā 2015. gadā, kā arī Latvijas Jaunatnes olimpiādes godalgoto vietu ieguvēji un
treneri. Jāatgādina, ka Latvijas Jaunatnes
olimpiādē Jelgavas sportisti izcīnīja 42 medaļas – deviņas zelta (smaiļošanā un kanoe
airēšanā, boksā un peldēšanā), 11 sudraba
(basketbolā, brīvajā cīņā, džudo, BMX,
smaiļošanā un kanoe airēšanā, triatlonā,
peldēšanā) un 22 bronzas (boksā, brīvajā
cīņā, džudo, smaiļošanā un kanoe airēšanā,
vieglatlētikā, peldēšanā). Tas kopvērtējumā
pēc izcīnīto medaļu skaita mūsu pilsētu
ierindoja 5. vietā.
Vēl 2015. gads sporta dzīvē iezīmējās ar
pirmajām Eiropas sporta spēlēm, kurās
piedalījās trīs Jelgavas sportisti – peldēšanā,
boksā un BMX.

Krāšņu mūrnieks meklē darbu. Mūrēju kamīnus, plītis, krāsnis, siltummūrus, pirtskrāsnis,
skursteņus. Tālrunis 28893830.
Apkopējas darbu. Tālrunis 25398586.
Vīrietis meklē darbu. Varu aprūpēt vecu
cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 24850341.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Elektromontieris. Var būt arī vienas dienas
darbs. Tālrunis 26077810.

Piedāvā darbu
VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» (reģ.
Nr.40003407396) aicina darbā vadītāju
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem. Vairāk informācijas – www.gintermuiza.lv/vakances.
Piedāvā darbu frizierei(-im). Tālrunis
29254125 (Nataļja Morozova).

Pārdod
Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103
½ māju centrā. T.29558600
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553.
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
Gleznas, monētas, ordeņus, dzintara krelles un brošas. Raiņa iela 23. T.26652388.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Visu
veidu juridiskā palīdzība. T.27106096
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Remonta darbi mājoklim un birojam. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt līgumu, iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Kreatīvs» ziemas atlaides pieminekļiem.
T.29537176
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
DAILIS STIRKŠIS (1957. g.)
ELMĀRS LIEPA (1934. g.)
AIVARS DUBOVS (1933. g.)
LIDIJA KROTOVA (1936. g.)
NORA ČURILOVA (1928. g.)
SAVATIJS STEPANOVS (1933. g.)
OĻEGS VIKMANS (1951. g.)
VALENTĪNA KOMPAŅIJECA (1934. g.).
Izvadīšana 10.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2139.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 78.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Rēgu rakstnieks». Vācijas melodrāma. 2015.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 77.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2139.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 224.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
12.10 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
12.25 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. 19.03.2015.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas distance vīriešiem. 21.03.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols». Dok.filma. 2.sērija.
20.55 «Lielais cirks 8». 1.daļa.
22.40 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
1.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 64.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi». Realitātes šovs.
22.20 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 12.sērija.
23.25 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.15 «Attīstības kods».
1.40 «LNT ziņu «Top 10»».
2.25 «Saikne 2». ASV seriāls. 4.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Gulivera ceļojumi». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
10.00 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 5.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs 8».
11.05 «Ēdiena daba».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 6.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 56. un 57.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 2011.g. 29. un 30.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 11.sērija.
22.10 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
23.15 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
2.05 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
2.45 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 2.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2140.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 79.sērija.

10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Dienvidāfrika». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 78.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2140.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Jaunieši radikālā islāma varā».
Dokumentāla filma (ar subt.). Pirms filmas – diskusija
«Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Bellas salas maģija». ASV komiska drāma. 2013.g.

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm. 20.03.2015.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas distance sievietēm. 22.03.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «Grenlande – vikingu zaļā zeme». Dok.filma (ar subt.).
21.00 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.10 «Ziemassvētku rotājums». ASV melodrāma. 2013.g.
23.45 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
11.00 «Galileo 3».
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Mīlestības lamatas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 66.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Inga Lindstrēma. Dziesma Solveigai». Romantiska drāma. 2012.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.50 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 3.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 6.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 7.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 57. un 58.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.10 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.10 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
1.55 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 4.sērija.
2.45 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 3.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2141.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 80.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».*
12.20 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Aculiecinieks».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 79.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2141.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».
Čempionu koncerts Kongresu namā.
13.25 «Ziemassvētku rotājums». ASV melodrāma. 2013.g.
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
20.05 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».» Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Kristians Riekstiņš. Lācars». Īsfilma.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Dāvis Dreimanis. Rebeka». Īsfilma.
23.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāls cikls. 4.sērija.
23.30 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
0.20 «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols». Dok.filma. 2.sērija.
1.15 «Grenlande – vikingu zaļā zeme». Dok.filma (ar subt.).

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Inga Lindstrēma. Dziesma Solveigai». Romantiska drāma. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 68.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
22.15 «Laikā». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «Nikita 2». ASV seriāls. 43.sērija.
1.30 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
2.10 «Nemelo man!» (ar subt.).
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 4.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 7.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 8.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 58. un 59.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 26.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
0.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
1.40 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 5.sērija.
2.35 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 4.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2142.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 81.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 80.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2142.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Skaņusaite».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Ērgļu Uģis».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ezera sonāte. Filmas arheoloģija».
Dokumentāla filma.
22.15 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Personība. 100 g kultūras».*
1.05 «Jaunieši radikālā islāma varā». Dokumentāla filma (ar subt.).

Ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* V.Kalnbērzs (ar subt.).
11.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.20 «FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa». Pusfināls. Pārraide no Japānas.
14.30 «Latvija var!»*
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.15 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
21.15 «FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa».* Pusfināls. Pārraide no Japānas.
23.15 «Zebra».* (ar subt.).
23.30 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi». Realitātes šovs.
12.00 «Lota un lielās cerības». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 70.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
22.20 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 24.sērija.
23.25 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 22.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Nikita 2». ASV seriāls. 44.sērija.
1.20 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
2.00 «Nemelo man!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 5.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 8.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5».
Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 44.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 9.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.30 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 59. un 60.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Likteņa labotāji». ASV trilleris. 2011.g.
0.15 «Kinomānija 6».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 6.sērija.
2.45 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 5.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 82.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 81.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Broukenvuda 2». Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Ezera sonāte. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
2.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.50 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
9.15 «Kūku kari».*
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Melu laboratorija».*

14.00 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Pārapdzīvotības bieds». Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Nībelunga gredzens».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Frūtveilas stacija».
ASV vēsturiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.35 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
2.05 «Latviešu jaunie režisori. Kristians Riekstiņš. Lācars». Īsfilma.
2.35 «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis. Rebeka». Īsfilma.
3.00 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
3.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
4.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 13.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
12.00 «Lota un gaišā nākotne». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 72.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
22.30 «Grupas «Jumprava» koncerts «Jumprava 30»».
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Mīlestības lamatas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
2.10 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 6.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 9.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5».
Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 45.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 10.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.45 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
16.40 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 37.–40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
22.25 «Dabū viņu uz skatuves!» ASV komēdija. 2010.g.
0.35 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 37.–40.sērija.
2.30 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 19. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni».
Norvēģijas pasaku filma. 2012.g. (ar subt.).
11.55 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
12.50 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
13.25 «Skaņusaite».*
14.00 «Latvijas kods. Ērgļu Uģis». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.19 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Tartu. Karlova.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
22.25 «Frūtveilas stacija». ASV vēsturiska drāma. 2013.g.
0.05 «Dzīve bez apstājas». Igo koncerts.
2.20 «Supernova 2015».*
4.25 «100 g kultūras. Personība».*
5.05 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
10.05 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.50 «Pārapdzīvotības bieds». Dokumentāla filma.
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Pelnrušķīte». Operas iestudējums (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.45 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
2.15 «Broukenvuda 2». Jaunzēlandes seriāls. 1.sērija.
3.50 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
4.20 «Sporta studija».
4.59 «Dzimis Eiropā».*

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

LNT

LTV7

5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 4.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 12.sērija.
6.25 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
7.25 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
12.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 24.sērija.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. «Kāzu sezona». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
15.30 «Nezinu, kā viņa to dara». ASV komēdija. 2011.g.
17.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 29.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 2.sērija.
0.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 12.sērija.
3.30 «LNT brokastis».

5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* V.Kalnbērzs (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.50 «Kūku kari».*
11.50 «700 pasaules brīnumi. Kuba».
12.20 TIEŠRAIDE. «FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa».
Fināls. Pārraide no Japānas.
14.45 «Sapņu viesnīca. Emirāti». Melodrāma.
16.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.30 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
18.30 «Tās tik ir operas! Nībelunga gredzens». Dok.filmu cikls.
19.20 «Lielais cirks 8». 2.daļa.
21.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.55 «Miglas krasts». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
23.40 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 7.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Trīs spēkavīri. Gājiens ar zirgu». Krievijas animācijas filma. 2015.g.
12.20 «Ģimenes cilvēks». ASV liriska komēdija. 2000.g.
15.05 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
17.00 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Leģendārais piecnieks». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.35 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija. 2004.g.
23.55 «Nolaupīšana». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.50 «Ģimenes cilvēks». ASV liriska komēdija. 2000.g.
3.50 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 7.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 20. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Veca mīlestība
nerūs». Vācijas melodrāma. 2013.g.
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Sirds mūzika». ASV muzikāla drāma. 2007.g.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Dievišķā dzirksts». Vācijas drāma. 2014.g. (ar subt.).
1.05 «Iebrauc kino».*
1.35 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
2.35 «Supernova 2015».*
4.35 «Province».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

Oficiālais «MAN Truck&Bus AG»
pārstāvis Latvijā SIA «Avar Auto»
(reģ.Nr.50003623341) sakarā ar
paplašināšanos izsludina konkursu uz

kravas automašīnu elektriķa(-es)
diagnostiķa(-es) vakanci.

Darba pienākumi:
• automašīnu elektrosistēmas defektācija un remonts;
• diagnostika;
• papildaprīkojuma uzstādīšana;
• citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.
Iemaņas un prasmes:
• pabeigta vai iesākta profesionālā izglītība;
• pieredze kravas automobiļu remontā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze darbā ar datoru;
• labas tehniskās valodas zināšanas (angļu vai vācu);
• gatavība strādāt maiņu darbu.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu proporcionāli padarītajam;
• darbu maiņās;
• sociālās garantijas;
• iespēju tālākizglītoties.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@man.lv.
Adrese: «Ezīši», Jaunmārupe, Mārupes novads.

Visi interesenti laipni aicināti uz
ATVĒRTO DURVJU DIENU
PRIVĀTAJĀ PAMATSKOLĀ
«PUNKTIŅŠ»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 14
11. decembrī plkst.16.
Būs iespēja pieteikt bērnu
1. klasē nākamajam –
2016./2017. – mācību gadam!

www.jelgavasvestnesis.lv
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2.10 «Sporta studija».
2.55 «Anekdošu šovs 2».*
3.20 «Personība. 100 g kultūras».*
4.15 «Anekdošu šovs 2».*
4.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 5.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Purvāji 4». ASV seriāls. 13.sērija.
6.20 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs.
12.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.20 «Dzintara dziesmas 5».
15.25 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
16.40 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 3. un 4.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības decembrī un janvārī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

01.12., 15.12., 05.01.
16.12., 23.12., 06.01.
04.12., 18.12., 15.01.
21.12., 04.01., 18.01.
21.12., 04.01., 18.01.
09.12., 23.12., 06.01.
09.12., 23.12., 06.01.
21-22.12., 18-19.01.
07.12., 11.01., 08.02.
14.12., 28.12., 25.01.
10.12., 07.01., 21.01.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TIEŠRAIDE. ««Eņģeļi pār Latviju». Ziemassvētku labdarības koncerts».
23.25 «Labākais vecums». Romantiska komēdija. 2012.g.
1.15 «Kāzu sezona». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
2.40 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
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8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.15 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
12.50 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
14.55 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija. 2004.g.
17.05 «Leģendārais piecnieks». ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Hobits. Smoga posta zeme».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Lode». ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
1.05 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
2.50 «Nolaupīšana». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
4.20 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 8.sērija.
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Pasākumi pilsētā
 10. decembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas dāvana mazajiem jelgavniekiem
– Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kristāla kurpīte» pēc brāļu Grimmu pasakas «Pelnrušķīte» motīviem (T.Gabes dramatizējums) (latviešu valodā). Režisore D.Vilne. Ieeja – ar
ielūgumiem (kultūras namā).
 10. decembrī pulksten 12 un 14 un 11. decembrī pulksten 10 un 12 – Jelgavas
pilsētas dāvana mazajiem jelgavniekiem – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas
«Čaika» (5. vidusskola) izrāde «Kristāla kurpīte» pēc brāļu Grimmu pasakas «Pelnrušķīte» motīviem (J.Švarca dramatizējums) (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Ieeja – ar
ielūgumiem (kultūras namā).
 12. decembrī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 12. decembrī pulksten 16 – II kokļu mūzikas ziemas festivāla «Kokļu skaņas ziemas
mirdzumā» koncerts «Kokle un balss». Piedalās: koklētāju ansambļi «Austriņa» (vadītāja
I.Tauriņa), «Zelta stīdziņas» un Jelgavas Mūzikas vidusskola (vadītāja B.Deruma), «Dzītari»
(vadītāja D.Cerbule), «Rasa» (vadītāja I.Ābola), M.Bruce (kokle), B.Ozoliņa (balss, etnogrāfiskā kokle), A.Eglīte (kokle), I.Birģele (ērģeles), R.Ziemele (balss). Ieeja – bez maksas
(Svētās Annas baznīcā).
 12. decembrī pulksten 16 – ukraiņu kultūras centra «Džerelo» 10 gadu jubilejas
pasākums (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
 12. decembrī pulksten 17 – mūsdienu deju studijas «Intriga» ziemas koncerts «Dāvana». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Koncerta viesi – grupa «Ne citu rīt». Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
 12. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku ballei – 30. Ieejas kartes cena – € 25. Biļetes
nopērkamas www.bilesuparadize.lv vai Jelgavas pils muzejā darbdienās no pulksten 10
līdz 16.30. Rezervācija un papildu informācija – pa tālruni 26498504 vai e-pastu anita.
pruse@llu (Jelgavas pilī).
 13. decembrī pulksten 15 – JPPI «Kultūra» sieviešu ansambļa «Guns» koncerts (Svētās
Annas baznīcā).
 13. decembrī pulksten 16 – Jelgavas kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stīgu orķestra koncerts «Ziemas sapņi...». Mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Programmā:
P.Čaikovska simfonija Nr.1 «Ziemas sapņi», N.Rimska-Korsakova svīta no operas «Nakts
pirms Ziemassvētkiem». Biļešu cena – € 2 – 5 (kultūras namā).
 13. decembrī pulksten 16 – sarunu vakars ar Jāni Streiču (Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
 15. decembrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: E.Seņkovs
«Graņonka». Daudzšķautņains stāsts par alkohola lomu cilvēka dzīvē (ilgums 1 stunda
20 min.). Režisors E.Seņkovs. Lomās: J.Frolova, D.Čerņecova, A.Malikovs, A.Korgins,
V.Grosmans. Biļešu cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 19 – teātra sporta improvizāciju vakars. Biļešu cena – € 4
(Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 16. decembrī pulksten 19 – grupas «Musiqq» akustiskā albuma prezentācijas koncerts
«Silta sirds». Kopā ar «Musiqq» koncerta akustisko skanējumu veidos U.Beitiņš (ģitāra),
R.Rasa (bass), E.Jass (taustiņi, ģitāra), V.Veselovs (perkusijas), Alex (saksofons) un pavadošā
balss R.Dūduma. Biļešu cena – € 12 – 20 (kultūras namā).
 17. decembrī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 19. decembrī pulksten 14 un 18 – BJDK «Vēja zirdziņš» Ziemassvētku koncerts «Iesim, bērni, čigānos». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras
namā).
 19. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Kad mīlestība dzimst» ar A.Krauzi,
Z.Muktupāvelu un J.Lūsēna Ziemassvētku orķestri. Biļešu cena – € 7 – 12 (Svētās Annas
baznīcā).
 20. decembrī pulksten 11 – apvienības «Teātris un es» komēdija bērniem un vecākiem
«Baltā lāča Ziemassvētki». Režisors A.Ekštets. Lomās: G.Dinsberga/I.Bankoviča, A.Ekštets,
J.Reinis/G.Cīrulis. Interaktīva izrāde, kurā Baltais lācis, Zaķis un Ziemassvētku vecītis aktīvi
sadarbojas ar bērniem, palīdzot Baltajam lācim pareizi nosvinēt Ziemassvētkus (ilgums
1 stunda) (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 11, 13 un 15 – Ziemassvētku izrāde bērniem krievu un latviešu
valodā. Pieteikšanās – līdz 15. decembrim pa tālruni 63005496 vai 63005467 (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 20. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku jampadracis kopā ar Kašeru un viņa stilīgajiem
rūķiem. Ziemassvētku vecītis, dziedošais rūķis, atrakcijas, dziesmas, spēles, rotaļas, jautra
svētku pārģērbšanās un fotografēšanās (ar savām tehniskajām ierīcēm), radošās darbnīcas:
masku izgatavošana, eglīšu rotājumu izgatavošana no makaroniem, TLMS «Dardedze»
radošā darbnīca un Amatu vidusskolas rūķu Piparkūku darbnīca (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 16 – muzikālās Kanceviču ģimenes koncerts (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 20. decembrī pulksten 16 – sarunu vakars ar Jelgavas Svētās Annas baznīcas mācītāju
Kasparu Kovaļovu (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. decembrī pulksten 17 – XI Bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls: Sanktpēterburgas Vladislava Kuramšina baleta un teātra skolas audzēkņu baleta izrāde pēc
H.K.Andersena pasakas «Sniega karaliene» (ilgums 1 stunda 10 min.). Biļešu cena –
€ 3 – 7.
 22. decembrī pulksten 12 – Arnolda Burova animācijas filmu izlase bērniem. Biļešu
cena – € 1; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1.

Izstādes
 No 10. decembra – Dainas Dagnijas gleznu un tekstilmākslas izstāde (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 11. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Bildes un lietas» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 11. decembra – izstāde «Ivanda Spulle-Meiere, Juris Zēbergs «Ieskats uz atskatu»»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 13. decembrim – Ģerboņu izstāde. Ekspozīcijā Kurzemes un Zemgales pašvaldību,
dzimtu un korporatīvie ģerboņi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 13. decembrim – izstāde «Altaja ciedrs – tavs dziednieks» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
 No 14. decembra – izstāde «Ziemas šarms»: Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi
(Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 16. decembrim – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Leļļu pasaule»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 18. decembra – Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai – 200: Kurzemes vācbaltu autoru darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – pilsētas bibliotēku darbinieku fotoizstāde «Ceļā» (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas 2. stāva Izstāžu galerijā).
 Līdz 31. decembrim – multimediāla izstāde «Jelgavai 750» (kultūras nama 1. stāva
Lielajā foajē).
 Līdz 31. decembrim – fotoizstāde «Magadanas sajūta» (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
 Līdz 31. decembrim – tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu ziemas izstāde
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 4. janvārim – tēlnieces Ligitas Franckevičas-Ulmanes darbu izstāde (Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

«Intriga» caur deju
stāstīs par dāvinātprieku

Foto: no JV arhīva
 Egija Grošteine

vēlas atgādināt, ka dāvana ir plašs
jēdziens un nav jāiespringst vien
«Svētku gaidās šis koncerts
uz materiālām vērtībām. Dāvanas
būs «Intrigas» dejotāju
pasniedz ar mērķi iepriecināt otru,
interpretācija par to, kas
un šo pašu efektu var panākt arī bez
ir dāvana, tādējādi atgādidārgām rotaslietām, rotaļlietām un
not, ka dāvanas var būt ne
citiem dāvinājumiem. Šajā reizē pats
tikai materiālas vērtības,
koncerts ir plānots kā dāvana gan
bet arī tās vērtības, kas
skatītājiem, gan pašiem dejotājiem,
sagādā prieku un pozitīvas
kuri cer redzēt aizpildītas skatītāju
emocijas un nav naudas
rindas zālē.
izteiksmē novērtējamas,»
Koncerta apmeklētājiem būs iepar mūsdienu deju studijas
spēja novērtēt 11 oriģinālas dejas,
«Intriga» koncertu «Dāvakurās dejotāji izdejos dažādas tēmas.
na», kas Jelgavas kultūras
Jāpiebilst, ka koncertprogrammā
namā notiks 12. decembrī
ir iekļauta viena horeogrāfija, ko
pulksten 17, saka deju studejotāji sāka apgūt septembrī, kad
dijas mākslinieciskā vadītā«Intriga» uzsāka jauno sezonu. Līdz
ja Inga Ose.
ar to koncerts pašiem dejotājiem būs
kā atkāpe un atslodze no Latvijas
Viņa stāsta, ka ar šo koncertu de- Skolu jaunatnes dziesmu un deju
jotāji pirmssvētku laikā skatītājiem svētkiem, kam iepriekšējā sezonā

tika veltīti visi spēki. Programmā būs
I.Oses, Santas Kancevičas un Simonas Kurigas horeogrāfijas. Būtiski, ka
S.Kuriga, kura ir ilggadēja «Intrigas»
dejotāja, tieši «Intrigai» horeogrāfiju
veidojusi pirmo reizi.
«Intrigai» ir tradīcija uz katru
koncertu pieaicināt kādu īpašu viesi.
Šoreiz šis gods ir grupas «Ne citu rīt»
dalībniekiem, kas koncertā priecēs ar
muzikāliem priekšnesumiem. Grupā
darbojas četri jelgavnieki vecumā no
15 līdz 17 gadiem: Miks Galvanovskis
(solo vokāls un akustiskā ģitāra),
Sallija Kļavkalne (taustiņi un vokāls),
Kristaps Grasmanis (bungas) un
Madara Murņikova (čells). Novembrī klausītāji varēja novērtēt grupas
debijas dziesmu «Latvija».
«Intrigā» dejotprasmi apgūst un
pilnveido 152 bērni un jaunieši. Jaunākajam ir vien četri gadi.

Jelgavā būs viens no sešiem
kokļu festivāla koncertiem
 Egija Grošteine

12. decembrī pulksten 16
Svētās Annas baznīcā būs
iespēja iepazīt kokles skanējuma daudzveidīgās nokrāsas – tur notiks otrais kokļu
mūzikas ziemas festivāla
«Kokļu skaņas ziemas mirdzumā» koncerts «Kokle un
balss».
Koncertā muzicēs koklētāju ansamblis «Austriņa» (Rīga), «Dzītari»
(Baldones novads), «Rasa» (Madona),
«Zelta stīdziņas» (Jelgava) un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi,
kā arī Megija Bruce (kokle), Biruta
Ozoliņa (balss, etnogrāfiskā kokle),
Anda Eglīte (kokle), Ilona Birģele

30. Ziemassvētku balle pilī

12. decembrī pulksten 20 Jelgavas pilī jau
30. reizi notiks Ziemassvētku balle. Par
mūziku gādās grupa «Bellacord», Jelgavas
bigbends Raita Ašmaņa vadībā, grupa
«Le petit Paris», Ēriks Palkavnieks un «A’
pie mums Jelgavā», kontrtenors Sergejs
Jēgers, vijolniece Inta Broka, pianiste Ieva
Šmite-Misiņa un citi. Viesus ar mikromaģiju
un trikiem pārsteigs iluzionists Mr.Fox.
Būs arī šokolādes strūklaka, radošās meistardarbnīcas, laimes liešana, zīlēšana ar
kristāliem, loterija un citas aktivitātes. LLU
darbiniekiem un studējošajiem par ieejas
karšu iegādi jāinteresējas savās struktūrvienībās, bet viesi ieejas kartes var iegādāties
Jelgavas pils muzejā darba dienās no pulksten 10 līdz 16.30 vai www.bilesuparadize.
lv. Biļešu cena – 25 eiro.

(ērģeles), Rūta Ziemele (balss).
Kā stāsta «Zelta stīdziņu» vadītāja
un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
pedagoģe Biruta Deruma, koncertprogrammā skanēs dažādu gadsimtu
un stilu mūzika – dažādu laikmetu
pasaulē slavenu komponistu un iemīļotu latviešu komponistu skaņdarbi
kokles unikālajā skanējumā (A.Vivaldi,
J.K.Krumpholca, M.A.Šarpentjera,
Dž.Doičmana, K.Debisi, A.Broka,
J.Porieta, R.Jermaka, B.Derumas,
R.Paula, J.Lūsēna, V.Pūces un citu
autoru skaņdarbi).
Šī koncerta īpašā vērtība ir iespēja
dzirdēt kokles daudzveidīgo tembrālo
krāsu mijiedarbību ar cilvēka balss
burvību un mūzikas instrumentu skaņām. Koncerts būs lielisks baudījums
kamermūzikas un kokļu skaņu mīļotā-

Koncerts «Ziemas sapņi...»

13. decembrī pulksten 16 Jelgavas kamerorķestris un Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris
kultūras namā ielūdz uz koncertu «Ziemas
sapņi...». Latvijā orķestra svīta no operas
«Nakts pirms Ziemassvētkiem» skanēs pirmo
reizi, būs arī P.Čaikovska simfonija Nr.1 «Ziemas sapņi». «Simfonijas mūziku var salīdzināt
ar Īzaka Levitāna elēģijas cauraustajiem gleznojumiem. Tā ir ne tikai pirmā krievu klasiskā
simfonija, bet arī pirmais liriski psiholoģiskais
skaņdarbs simfonijas žanrā krievu mūzikas
vēsturē,» tā Aigars Meri. Par N.Rimska-Korsakova operu «Nakts pirms Ziemassvētkiem»
viņš stāsta, ka autors akcentējis atmosfēru,
kad labie un ļaunie spēki ir tā savijušies, ka
brīžiem grūti izšķirt, kurš ir kurā pusē. Tomēr
līdz ar rītausmu viss atgriežas savās vietās.
Biļešu cena – no 2 līdz 5 eiro.

jiem, kas ikvienu klausītāju ievedīs adventes un Ziemassvētku laika gaišajās
noskaņās, aicinot uz mirkli izrauties
no ikdienas steigas, apstāties, veltīt
laiku sev, ieklausīties un aizdomāties
par visu gaišo – mīlestību, harmoniju,
mieru, prieku, līksmi…
Otrais kokļu mūzikas ziemas festivāls «Kokļu skaņas ziemas mirdzumā» norisinās no 28. novembra līdz
29. decembrim, un tajā iekļauti seši
koncerti sešos Latvijas dievnamos
– Rīgā Svētā Jēkaba katedrālē, Svētā
Pestītāja anglikāņu baznīcā, Lutera
evaņģēliski luteriskajā (Torņakalna)
baznīcā un Svētā Pētera baznīcā, kā
arī Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā
un Jelgavas Svētās Annas baznīcā.
Būtiski, ka katrā koncertā paredzēta
citādāka koncertprogramma.

Izstādē varēs ielūkoties
200 gadu senā pagātnē

No 18. decembra Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, atzīmējot
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200. jubileju, būs skatāma Kurzemes
vācbaltu autoru darbu izstāde – ap 80
zīmējumu, gleznojumu, kas ir unikāli
ar to, ka tapuši pirms aptuveni 200 gadiem, atklāj mākslas vēsturniece Edvarda
Šmite. Viņa stāsta, ka visi šie darbi ņemti
no, iespējams, atmiņu albuma un pēc
ierakstiem, kas tajā veikti, vēsturnieki
spriež, ka tā piederība ir Jelgavai. Tajā
ir Johana Gotlība Groškes, Kurzemes
un Zemgales hercogistes galma ārsta,
mākslas darbs, viņa meitu un arī meitu
ģimenes locekļu, kā arī citu personu
ieraksti un zīmējumi.

