Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 197 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 30. novembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 144 dalībnieki.
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«AKG» saņem pasaules
līmeņa novērtējumu
«AKG» uzņēmumu grupas īpašnieks Hartvigs Pīckers (no labās), uzņēmuma
vadītājs Jelgavā Gerhards Ritcmans un «AKG» grupas izpilddirektors Pēters Frīdrihs uzsver, ka celtniecības tehnikas ražotāja «Caterpillar Inc.» pasniegtā balva
uzņēmumam pavērs jaunas iespējas. Jau šobrīd tiek plānots attīstīt ražošanu
Jelgavā, ieguldot 10 miljonus eiro un darba vietu skaitu palielinot līdz 400.
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Dzesēšanas iekārtu ražotājs «AKG Thermotechnik
Lettland» ieguvis pasaulē lielākā celtniecības tehnikas ražotāja «Caterpillar Inc.» (CAT) augstāko
novērtējumu jeb Platīna izcilības apliecinājumu.
Līdz šim šādu novērtējumu radiatoru piegādes
jomā Eiropā ir saņēmis tikai vēl viens uzņēmums.
«Šis ir augsts novērtējums gan Latvijas ražotnei,
gan «AKG» grupai kopumā. Lēmumu atvērt ražotni Jelgavā pieņēmām pirms 14 gadiem, un acīmredzot tas ir bijis pareizs, tādēļ ražotnes attīstībā
tuvāko divu gadu laikā plānojam investēt vēl 10
miljonus eiro,» norāda «AKG» uzņēmumu grupas
īpašnieks Hartvigs Pīckers.
CAT Platīna izcilības apliecinājums ir ļoti augsts novērtējums, tādēļ to pasniegt šonedēļ
Jelgavā ieradās CAT koncerna
vadība no ASV. «AKG Thermotechnik Lettland» finanšu
vadītājs Kaspars Mazapšs
skaidro, ka CAT ir viens no
lielākajiem «AKG Thermotechnik Lettland» pasūtītājiem,
kam gadā nosūta vairākus tūkstošus Jelgavā ražoto radiatoru moduļu smagajai celtniecības tehnikai. «Eiropā šobrīd
ir aptuveni 1700 piegādātāju,
kas savus ražojumus realizē
uzņēmumam CAT, un aptuveni 25 piegādātāji no tiem
šobrīd ir sasnieguši CAT zelta
piegādātāja līmeni. Savukārt

platīna līmeni siltummaiņu
piegādes jomā saskaņā ar
mūsu rīcībā esošo informāciju
līdztekus «AKG Thermotechnik Lettland» ir sasniedzis
tikai vēl viens piegādātājs,»
stāsta K.Mazapšs.
Jelgavas automašīnu radiatoru ražotne ar CAT sadarbojas jau septiņus gadus, un
šajā laikā nav pieļauta teju
neviena kvalitātes novirze.
Platīna piegādātāja līmenis
CAT sistēmā paver plašas iespējas uzņēmuma sadarbībai
ar CAT gan jaunu produktu
ražošanas uzsākšanas jomā,
gan esošo produktu apgrozījuma palielināšanā.
Pirms CAT platīna līmeņa

sasniegšanas Jelgavas ražotne trīs gadus pēc kārtas bija
ieguvusi CAT zelta līmeni.
«Lai iegūtu šādu novērtējumu,
vērā ņem galvenokārt divus
nozīmīgus faktorus: piegādātā
produkta kvalitāti un piegādes
precizitāti. Izcilības balvas iegūšana ir ilgtermiņa process –
trīs gadus pēc kārtas saņēmām
zelta līmeni, proti, strādājām
praktiski bez kļūdām, bet, lai
pretendētu uz augstāko jeb
platīna līmeni, jānodrošina,
ka kļūdas nav pieļaujamas pat
teorētiski,» augstākā apliecinājuma saņemšanas procedūru skaidro K.Mazapšs.
Katru gadu novērtēšana tiek
veikta no jauna, tādēļ apliecinājumu piešķir uz vienu gadu.
«Šobrīd tieši Jelgavā ir viena no spēcīgākajām «AKG»
grupas komandām. Līdz 2019.
gadam plānojam dubultot ražošanas apjomu, bet tas notiks
ļoti pakāpeniski. Mūsu plānos
ir sākt ražot radiatorus arī
lidmašīnām un vilcieniem. Tāpat divu gadu laikā paredzam
investēt aptuveni 10 miljonus
eiro iekārtās un aprīkojumā,
palielinot darbinieku skaitu
no 250 līdz 400,» stāsta «AKG»
grupas izpilddirektors Pēters
Frīdrihs. «Mēs sadarbojamies

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

ar augstskolām un tehniskajām skolām, sniedzot iespēju
studentiem no studijām brīvajā laikā pie mums strādāt,
un aptuveni puse no viņiem
palikuši mūsu kompānijā,»
stāsta «AKG Thermotechnik
Lettland» direktors Gerhards
Ritcmans. Viņš papildina, ka
uzņēmumā ir ļoti stabils darbinieku kodols un nozīmīgākais
faktors, izvērtējot potenciālos
darbiniekus, ir viņu motivācija
strādāt – ražotnes darbinieki
iziet divu gadu apmācību.
Jāpiebilst, ka «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā
darbojas jau 12 gadu un šobrīd
uzņēmumā strādā 250 cilvēki,
no kuriem lielākā daļa ir jelgavnieki. 2017. gadā plānotais
uzņēmuma apgrozījums ir 32
miljoni eiro, savukārt «AKG»
grupas kopumā – 280 miljoni
eiro. «AKG» grupai pasaulē
ir 13 rūpnīcas, tostarp Vācijā,
Francijā, Turcijā, Ķīnā, ASV,
Indijā, kā arī vairākas pārdošanas pārstāvniecības. ««AKG»
ir ģimenes uzņēmums, kas
dibināts 1919. gadā. Mūsu
kompānijai īpaši nozīmīga ir
ilgtermiņa sadarbība un attiecību veidošana gan ar saviem
darbiniekiem, gan klientiem,»
papildina P.Frīdrihs.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Kālis Klišāns,
Līga Asmane, Ivars Apaļka, Līga Lapiņa, Valdis Ansonskis, Lorita
Strogonova, Nadežda Dadaševa, Sintija Zīle, Valija Pelse, Aleksejs
Gaidamovičs, Ludmila Antanoviča, Inta Lasmane,
Valentīna Lazdiņa un Jeļena Jegorova.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Jelgava atzīta par vienu
no uzņēmējdarbībai
draudzīgākajām pašvaldībām
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo reizi Zemgales
Plānošanas reģions
(ZPR) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministriju (VARAM)
apbalvojis uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības Zemgalē – Jelgava ieņem
2. vietu, iegūstot naudas balvu 3000 eiro
apmērā. Bet par Gada
uzņēmēju Zemgalē
atzīts Jelgavas ēdināšanas uzņēmums SIA
«Viktorija B», kam
pieder bistro un konditoreja «Silva» un
tējas namiņš.
Lai palielinātu pašvaldību
ieguldījumu uzņēmējdarbības
sekmēšanā un motivētu vairāk budžeta līdzekļu piešķirt
uzņēmējdarbības atbalstam,
šoruden VARAM sadarbībā
ar ZPR rīkoja konkursu «Pašvaldību atbalsta pasākumi
uzņēmējdarbības sekmēšanai».
Uzvarētājus paziņoja piektdien
Rundāles pilī, kad jau otro reizi
sveica arī gada krietnākos uzņēmējus Zemgalē.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods
atzīst, ka šis novērtējums ir
patīkams. «Vienmēr ir prieks,
ja kāds pamanījis mūsu darbu
un to atzinīgi novērtē. Būtiskākais, ka pašvaldības atbalstu
uzņēmējdarbībai augstu novērtējuši tieši Jelgavas uzņēmēji,»
tā J.Strods, gan atzīstot, ka
šajā jomā vēl daudz jāstrādā.
Konkursa nosacījumi paredz, ka saņemtā naudas balva
jāiegulda uzņēmējdarbības
sekmēšanai pilsētā. Pašvaldība šobrīd vēl nav izlēmusi, kā
tieši iegūto balvu izlietot, taču

J.Strods norāda, ka ir iecere
to novirzīt Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļai, kas īsteno dažādus
uzņēmējdarbību veicinošus
pasākumus, vai arī pasākuma
«Uzņēmēju dienas Zemgalē
2018» rīkošanai.
Jāpiebilst, ka 1. vietu un
5000 eiro naudas balvu saņēma
Jelgavas novads, 3. vietu un
2390 eiro – Pļaviņu novads.
Par Gada uzņēmēju Zemgalē
šogad kļuva SIA «Viktorija
B», kuru konkursam izvirzīja
Jelgavas pašvaldība, uzteicot
uzņēmuma stabilitāti, augsto
reputāciju, veiksmīgo sadarbību jauniešu izglītošanā, Jelgavas īpašo ēdienu receptūras
izstrādē un citās jomās. ZPR
informē, ka atbilstoši nolikumam katra no 22 Zemgales
reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzījās vienu titula «Gada uzņēmējs Zemgalē
2017» cienīgu pārstāvi viņu
pilsētā vai novadā. Jāuzsver,
ka šādu atzinību var saņemt
tikai vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums
reģistrēts vai veic saimniecisko
darbību konkrētās pašvaldības
teritorijā, turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai
nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības jomā.
«Tas viss nebūtu iespējams
bez manas lieliskās komandas
– darbiniekiem un ģimenes,
kas tic manām idejām un
palīdz tās īstenot,» prieku
par augsto novērtējumu pauž
uzņēmuma vadītāja Sandra
Blūmane, piebilstot, ka balva
noteikti ir stimuls turpināt
iesaistīties jauno speciālistu
izglītošanā. Uzņēmums saņēma īpašu piemiņas zīmi,
Atzinības rakstu un 500 eiro
naudas balvu.

Paldies par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
Jelgavas pilsētā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, neatņemama svētku tradīcija ir salūts.
Mūsu pilsētā salūts notiek, pateicoties pilsētas uzņēmējiem un
iedzīvotājiem. Paldies par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
2017. gada 18. novembra uguņošanu atbalstījuši uzņēmumi
un privātpersonas: SIA «Merco Links», SIA «Karameļu darbnīca», SIA «Alis-B», SIA «Berling», SIA «Jelgavas tipogrāfija», SIA
«Evopipes», Alvis Začs, SIA «Media Jelgava», SIA «Kulk», SIA
«Latakva Fire Service», SIA «Coffee Grand», SIA «NP Jelgavas
Biznesa parks», SIA «SK «Zemgale»», SIA «IKD Birojs», SIA «G&L
Prim», SIA «Velis-A», SIA «Zemgales kartings», SIA «3C», SIA
«Auto elegance», SIA «CBS «Igate»», SIA «Kanclers Plus», SIA
«Zemgales veselības centrs», SIA «Jelgavas Lija», SIA «Fortum
Jelgava», SIA «BūvKore», SIA «Urbix2», SIA «Mītava», SIA «Energy system», SIA «Junoso», SIA «Mītavas Elektra», SIA «Dokata».
Pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija» par pirotehniskajiem izstrādājumiem svētku uguņošanai – 7500 eiro.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Stiprus cilvēkus sarežģīti
pārbaudījumi nebiedē»
 Jānis Kovaļevskis

«Man ir grūti noticēt,
ka, strādājot bērnunamā, ir kāds, kas
šo institucionālo vidi
bērniem vēlas saglabāt. Tas nav cilvēcīgi un ir pretrunā
aicinājumam, ar kādu
cilvēki, tostarp es, ir
nākuši strādāt ar bērniem,» uzsver Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra direktore Inese Kovaļevska.
Viņa šos pienākumus
pilda kopš augusta
un ir apņēmības pilna
strādāt tā, lai ikviens
bērns sagaidītu brīdi,
kad pēc viņa atnāk
cilvēks, kuram viņš
būs svarīgs.

Krīzes situācijā, kad bērns
apdraud savu vai līdzcilvēku
veselību un ar mierināšanu
vai cita veida atbalstu situāciju nav iespējams atrisināt,
mēs vēršamies pēc palīdzības
pie speciālistiem. Tas ir mīts,
ka bērnu aprūpes iestādes
direktors vai atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par
to, ka bērns jānogādā psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Mēs
izsaucam ātro palīdzību, un
mediķi, novērtējot situāciju kā
profesionāļi, pieņem lēmumu,
kā rīkoties tālāk.
Arī uz internātskolu neviens
tāpat netiek sūtīts. Piemēram, viens mūsu aprūpē esošs
bērns bija zaudējis interesi par
mācībām – atteicās apmeklēt
skolu, viņam bija izveidojusies
nosliece uz klaiņošanu un
radās dažādi citi kairinājumi. Lai risinātu šo situāciju,
pieņēmām lēmumu par vides
maiņu. Jaunajā skolā bērns
jau pirmajās divās nedēļās
nopelnīja divus desmitniekus
un šobrīd atrodas pirmsadopcijas procesā. Jāņem vērā, ka
bērniem lauku vide ir daudz
piemērotāka, jo ir mazāk ārējo
kairinājumu, savu sāpi var
izkliegt kaut vai mežā, nav
jāmokās četrās sienās, kā tas
bieži vien ir pilsētas vidē.

«Bieži vien mēs vairāk
nožēlojam nevis to,
ko esam izdarījuši, bet
gan to, ko neesam, tādēļ aicinu ikvienu sev
uzdot jautājumu: vai
un kā es varu palīdzēt
bērniem, kuri palikuši
bez vecāku gādības?»
saka Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra direktore Inese
Kovaļevska.
Foto: Santis Zībergs

Sarunā ar iestādes vadītāju – par to, kādas pārmaiņas
iecerētas Jelgavas bērnunamā,
un cik mēs kā sabiedrība esam
gatavi ne tikai paust sašutumu,
bet rīkoties, lai bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
dotu iespēju dzīvot ģimenē un
būt laimīgiem.
Kas jūs pamudināja pieteikties konkursā uz bērnu
sociālās aprūpes iestādes
vadītājas amatu tik sarežģītā situācijā, kāda bija izveidojusies institūcijā pēc
atklātajiem pārkāpumiem?
Vēl pirms šīs vakances izsludināšanas ģimenē bijām
pieņēmuši lēmumu kļūt par
audžuģimeni, lai tādā veidā
palīdzētu kādam bērnam, kurš
atrodas institūcijā. Šī vakance
savā ziņā bija kā aicinājums
un iespēja palīdzēt lielākam
skaitam bērnu. Šajā jomā esmu
ieguvusi izglītību un strādājusi
ar bērniem arī iepriekš. Apzinājos, ka tas būs ļoti grūts un
smags darbs,
jo šobrīd atrodamies uz
pārmaiņu
sliekšņa. Tā
ir iespēja gan
mums kā sabiedrībai, gan
bērniem.

Kādi pasākumi iecerēti,
lai mainītu bērnu aprūpes formu Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrā
saistībā ar deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu
valstī?
Šī plāna mērķis ir panākt, lai
visiem mūsu valstī bez vecāku
aprūpes palikušajiem bērniem
tiktu nodrošināta iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. Apzinoties,
ka šo mērķi nebūs iespējams
sasniegt uzreiz, plāns paredz,
ka tiks veidota
vide, kas būs
maksimāli pietuvināta tam,
kā bērni dzīvo
ģimenēs.
Iecerēts, ka
Jelgavā pašvaldība būvēs
jaunu ēku ar
trīs sekcijām
24 dažāda
vecuma bērniem. Tā būs
bērnu vajadzībām īpaši
pielāgota ēka,
un jaunajās
mājās ar viņiem kopā nedzīvos direktors,
sociālais darbinieks, medicīnas
māsa, saimniecības vadītājs un
citi personāla pārstāvji, kā tas
ir šobrīd, – ar viņiem kopā būs
tikai nepieciešamais atbalsta
personāls. Bērni paši iepirksies, gatavos ēst, veiks mājas
darbus un apgūs citas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās
prasmes. Savukārt Sociālās
aprūpes centra administrācija
paliks līdzšinējā ēkā Zirgu ielā
47A, kur tiks veidots sociālo
pakalpojumu centrs dažādām
iedzīvotāju grupām.

«Pārsvarā gadījumu
bērni ir ar vardarbības
pieredzi, un tas tikai
paspilgtina spītību, nepakļaušanos un citas
uzvedības traucējumu
izpausmes. Ne katrs
spēj ar to tikt galā un
sadzīvot, tādēļ nepieciešams atbalsts.»

Cik un
kāda vecuma bērni šobrīd atrodas
institūcijā,
un kāds ir
šo bērnu statuss?
Kad augustā uzsāku darbu iestādes direktores amatā, institūcijā bija 46
bērni, šobrīd – 37, no kuriem
10 ir pirmsskolas vecuma,
15 – skolēni vecumā līdz 14
gadiem, 11 jaunieši ir vecumā
no 15 līdz 18 gadiem, bet viens
jau ir pilngadīgs. Mums ir labi
rezultāti – četru mēnešu laikā
deviņi bērni ir atstājuši iestādi.
Kāds atgriezies bioloģiskajā
ģimenē, ir nodibināta aizbildniecība, bet par vairākiem
bērniem atbildību uzņēmušās
audžuģimenes.
No tiem bērniem, kuri šobrīd
atrodas iestādē, 13 gadījumos ir
pārtrauktas vecāku aizgādības
tiesības uz laiku, bet 24 gadījumos aizgādības tiesības atņemtas un bērni ir juridiski brīvi.

Līdz šim pārtika, apģērbs,
higiēnas preces un citas nepieciešamās lietas tika iegādātas
centralizēti, līdz ar to bērniem
neveidojās izpratne par iepirkšanos, ēdiena gatavošanu un
citām sadzīviskām lietām. Piemēram, bērniem nav izpratnes
par apģērba un apavu izmēru,
jo viņi nekad nav gājuši uz
veikalu un mērījuši drēbes. To
jau esam mainījuši un šobrīd
ar bērniem regulāri braucam
iepirkties, lai viņiem veidotos
priekšstats par cenām, izmēriem un preču kvalitāti.

Labklājības ministrija
paudusi apņēmību panākt,
lai līdz 2018. gada jūlijam
neviens bērns vairs neatrastos līdzšinējā tipa
institūcijās jeb bērnunamos. Vai, jūsuprāt, tas ir
reāli izdarāms, apzinoties,
ka pietiekami liela daļa
bērnu, kuri šobrīd atrodas
institūcijās, ir ar īpašām
vajadzībām?
Skaidrs, ka bez sabiedrības
atbalsta to paveikt neizdosies.
Tas lielā mērā ir saistīts ar domāšanas veida maiņu. Tā vietā, lai šausminātos par ziņās
dzirdēto, vajadzētu padomāt,
ko es pats un ko mēs kopā varam darīt, lai bērniem nebūtu
jādzīvo institūcijās. Līdzšinējo
audžuģimeņu aptauja atklāj,
ka iemesli, kādēļ tik maz ģimeņu uzdrošinās pieņemt savā
aprūpē bērnus no institūcijām,
galvenokārt saistīti nevis ar
materiālā stimula trūkumu
vai to, ka bērni ir ar īpašām
vajadzībām, bet gan ar nepietiekamo sociālo atbalstu, jo pēc
pirmā medusmēneša ar bērnu
sākas reālā dzīve. Pārsvarā gadījumu bērni ir ar vardarbības
Kas ir būtiskākās soci- pieredzi, un tas tikai paspilgtiālās prasmes, kuras bēr- na spītību, nepakļaušanos un
niem ir grūti apgūt, atro- citas uzvedības traucējumu
doties institūcijā?
izpausmes. Ne katrs spēj ar

to tikt galā un sadzīvot, tādēļ
nepieciešams atbalsts.
Deinstitucionalizācijas plāns
paredz veidot ģimenes atbalsta
centrus, tomēr plānā nav norādīts, kas šos centrus veidos
un finansēs. Tas ir jautājums,
kurš jāatrisina, jo speciālistu
atbalsts, īpaši jaunajām audžuģimenēm, ir ļoti nozīmīgs.
Ar ko vēl jārēķinās ģimenei, kura apsver domu kļūt
par audžuģimeni?
Lai gan no likuma viedokļa
audžuģimene sniedz sociālo
pakalpojumu, par kuru saņem
atlīdzību, tas ir ļoti atbildīgs
lēmums, kuru varētu pielīdzināt lēmumam par ģimenes
plānošanu. Tādēļ no lēmuma
pieņemšanas brīža līdz bērna
nonākšanai audžuģimenē paies vismaz seši mēneši, kuru
laikā jāapgūst zināšanas, kā
sadzīvot ar bērnu, kuram ir uzvedības traucējumi, kā reaģēt
dažādās situācijās, kur meklēt
palīdzību. Jaunajai lomai ir
jāsagatavojas. Pirmais šoks
jaunajām audžuģimenēm varētu būt par to, ka bērni lieto
necenzētus vārdus. Diemžēl tā
ir vide, no kuras šie bērni ir nākuši, tās ir sociālās uzvedības
normas, kuras viņi apguvuši,
un, lai to mainītu, ir vajadzīgs
laiks un pacietība. Tomēr ieguvums ir abpusējs, jo tajā brīdī,
kad jaunajai ģimenei ar bērnu
izveidojas kontakts, ir iespēja
dzīvot līdzi viņa veiksmēm
un sasniegumiem, pilnvērtīgi
izbaudīt kopā būšanu.
Viens no Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas
pārmetumiem bērnu aprūpes institūcijām saistīts
ar to, ka krīzes situācijās
bērni tiek vesti uz psihoneiroloģisko slimnīcu vai aizsūtīti uz internātskolu. Vai
šāda prakse ir arī Jelgavā?

Kādā vecumā aprūpes
centra bērniem sāk parādīties izteikti uzvedības
traucējumi?
Jāapzinās, ka lielākoties
šie bērni, pat esot savā bioloģiskajā ģimenē, nekad nav
bijuši īpaši aprūpēti. Dzīve
viņus spiež pieaugt ātrāk, jo
nav cilvēka, kas viņus apčubina, samīļo un atbalsta. Visas
tīņu vecumam raksturīgākās
iezīmes šiem bērniem sāk
izpausties jau no desmit gadu
vecuma.
Ar emocionālu ziņu sociālajā tīklā «Facebook»
aicinājāt pieteikties darbā
bērnu aprūpētājus – vai
šāda pieeja sevi ir attaisnojusi, un kāda šobrīd
ir situācija ar personālu
iestādē?
Iestādē šobrīd ir 45 štata
vietas. Trīs bērnu aprūpētāju
vietas ir vakantas, tādēļ paralēli oficiālajiem sludinājumiem
izmantoju visas savā rīcībā
esošās metodes, lai atrastu
bērniem iespējami labākos
audzinātājus, kuriem tāpat
kā man darbs ar bērniem ir
aicinājums un sirdslieta.
Vai savu atbalstu var
sniegt arī brīvprātīgie?
Jā, tomēr jārēķinās, ka tās
būs līgumattiecības, jo nav
godīgi saikni ar bērniem veidot pēc pārpalikuma principa.
Mums ir laba sadarbība ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldes brīvprātīgajiem jauniešiem, tāpat sadarbojamies ar
katoļu baznīcu. Ar brīvprātīgo
atbalstu lielākoties cenšamies
saturīgi aizpildīt bērnu brīvo
laiku.
Ja vien kāds jūt aicinājumu
un ir gatavs regulāri veltīt
savu laiku darbam ar bērniem, labprāt atbalstīsim šo
iniciatīvu. Bērnu labā ir jāizmanto visi resursi, kas mums
pieejami.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat braukšanas
kultūru Jelgavā?
Dāvis,
students:
– Kopumā –
pozitīvi. Jāatzīst, ka pats
dažkārt mēdzu pārsniegt
ātrumu, man tas ir slikts ieradums
no hobija – nodarbojos ar folkreisu,
kas ir autosporta disciplīna. Tur ir
ātrums, adrenalīns, un bieži vien,
pašam nemanot, agresīvāks braukšanas stils parādās, piedaloties arī
ceļu satiksmē. Protams, apziņa par
soda apmēriem vienmēr ir labākā
motivācija, lai cīnītos ar sliktiem
ieradumiem.
Kaspars,
strādā Valsts
policijā:
– Braukšanas kultūru
vērtēju kā
apmierinošu.
Neesmu arī novērojis, ka avārijas
pilsētā būtu bieža parādība. No
gājēju viedokļa, iespējams, nereti
rodas dažādas bīstamas situācijas,
kad autovadītājs novēloti pamana
un nepalaiž gājēju, bet tā drīzāk ir
nejaušība, nevis mērķtiecīga nekulturāla rīcība.
Viktorija, jaunā māmiņa:
– Piedaloties
satiksmē ar
automašīnu,
problēmu
nav – gan es
pati, gan citi autovadītāji ievēro
zināmu braukšanas kultūru. Savukārt šobrīd, vairāk ikdienu izbaudot
kā gājējai, varu secināt, ka autovadītājiem jābūt laipnākiem uz gājēju
pārejām. Īpaši krustojumos, kur ir
neregulētas gājēju pārejas. Piemēram, Katoļu, Māras ielā nākas brīdi
uzgaidīt, kamēr vismaz viena no
daudzajām automašīnām tomēr
apstājas un dod ceļu.
Andrejs,
ekspeditors:
– Ikdienā
autovadītāju kultūra ir
optimāla, satiksme – raita.
Vismaz man gandrīz nekad nav
nācies sastapties ar pārgalvīgiem
autovadītājiem. Problēmas parasti
rodas tad, kad satiksmes intensitāte pieaug. Piemēram, sastrēgumu
laikā no rīta autovadītāji varētu
būt iecietīgāki un pat tad, ja ļoti
kavē, no šķērsielām palaist arī citas
automašīnas.
Tamāra,
pensionāre:
– Man ir ar ko
salīdzināt, jo
bieži dodos
ārpus pilsētas, un varu
teikt, ka Jelgavā braukšanas kultūra
ir ļoti laba. Īpaši iepriecina pilsētas
autobusu vadītāji – viņu braukšanas maniere nerada nekādu
satraukumu, salīdzinot ar dažiem
starppilsētu reisiem.
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Bibliotēkā notiks
Ziemas ģimenes diena
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka 10. decembrī
aicina uz ikgadējo Ziemas ģimenes dienu –
no pulksten 12 līdz 15
bibliotēkā varēs tikties ar rakstnieci Janu
Egli, piedalīties izstādes «Eriks Ādamsons
un Jelgava» atklāšanā, klausīties pasaku,
skatīties papīra leļļu
teātra izrādi, kā arī
piedalīties radošajās
darbnīcās.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pārstāve Zane Pastere informē,
ka Ziemas ģimenes dienas ieskaņā pulksten 12 bibliotēkas
lasītavā tiks atklāta izstāde
«Eriks Ādamsons un Jelgava»
– ekspozīcija apkopo grāmatas
ar latviešu rakstnieka E.Ādamsona ierakstiem, vēstules un
fotogrāfijas no Jelgavas kolek-

cionāra Jāņa Vilka personīgā
arhīva. Bet bibliotēkas 3. stāvā
pulksten 13 interesenti varēs
tikties ar rakstnieci J.Egli, kura
par spēcīgo un saviļņojošo stāstu krājumu «Gaismā» šogad
saņēmusi Latvijas Literatūras
gada balvu.
Savukārt bibliotēkas mazākie apmeklētāji 1. stāvā varēs
noskatīties papīra leļļu teātra
izrādi «Slepenie svētki», uzrakstīt vēlējumu Ziemassvētku
vecītim, piedalīties radošajās
darbnīcās «Ziemassvētkus gaidot» un konkursā, kurā būs
iespēja saņemt jelgavnieces
Valijas Zariņas adītas vilnas zeķes. 2. stāvā no pulksten 12 līdz
15 notiks kamoliņu darbnīca,
bet pulksten 14 aktieris Dainis
Ozoliņš lasīs pasaku. Par īpašu
noskaņu bibliotēkā rūpēsies
saksofonists Ingmārs Kalniņš.
Ziemas ģimenes dienu Jelgavas pilsētas bibliotēkā bez
maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Par atļaujām ielu tirdzniecībai pašvaldības
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2018. gadam
2017. gada 14. decembrī pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» sāks izsniegt atļaujas ielu
tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2018. gadam.
Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirgotājam
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā, jāiesniedz iesniegums.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 15.6.1
apakšpunktu jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību. Fiziskās personas, kuras
reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju, juridiskās
personas – reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas
apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.185 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» 4. nodaļas 12. punktā. Nodevas likme par tirgošanos
ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem
ir 0,43 euro dienā, 2,13 euro nedēļā vai 7,11 euro mēnesī. Viena atļauja tiek izsniegta vienam
tirgotājam uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.
Atļauju tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā var noformēt JPPI «Pilsētsaimniecība» pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 10 un no pulksten
15.30 līdz 16.30, kā arī piektdienās no pulksten 8 līdz 10. Brīvdienās un svētku dienās ielu
tirdzniecības atļaujas neizsniedz. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās,
atļaujas jāizņem savlaicīgi.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem mūsu pilsētā var iepazīties JPPI «Pilsētsaimniecība»
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «Ielu tirdzniecības vietas».

Paziņojums par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
2009.–2021. gadam grozījumu apstiprināšanu un
saistošo noteikumu izdošanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2017.
gada 23. novembra sēdes lēmumu Nr.13/2 «Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
2009.–2021. gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr.17-23 «Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana» izdošana», ir
apstiprināti Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumi un
izdoti saistošie noteikumi Nr.17-23 «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un
grafiskās daļas apstiprināšana».
Ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumu materiāliem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 846,99 m3, kas atrodas
Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma «Siliņu–Viskaļu mežs» sastāvā
esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542.
2. Izsole notiks 2017. gada 14. decembrī plkst.10 Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16A, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, 6. kabinetā, mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Sludinājumi», un mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2017. gada 11. decembrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam
dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2017. gada 14. decembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 15 300,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums ir 1530,00
euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi – «Augošu koku
cirsmas izsoles nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ZOC atklāta jauna
trenažieru zāle

Foto: JV
 Ilze Knusle-Jankevica

orientēta uz veselības uzlabošanu,
– treniņi katram interesentam
No 1. decembra Zemnotiek pēc individuāli izstrādātas
gales Olimpiskajā
fizioterapeita programmas, ar
centrā (ZOC) pieejamazāku intensitāti un retāk, bet
ma «MedX training»
ilgākā laika posmā ļauj nostiptrenažieru zāle. «Tas
rināt un attīstīt muskulatūru.
mums ļaus pilnveidot
Pavisam trenažieru zālē ir 14
jau esošo pakalpojudažādas iekārtas, kas paredzētas
mu klāstu un piedāvāt
spēku attīstošiem treniņiem –
iespēju rūpēties par
kāju, roku, vēdera un muguras
savu veselību un fizismuskuļiem, tajā skaitā arī dziļās
ko attīstību ne tikai
muskulatūras nostiprināšanai.
sportistiem un sporta
Aprīkojums sniedz iespējas katentuziastiem, bet ikram klientam trenēties atbilstoši
vienam jelgavniekam,
savam veselības stāvoklim un
kurš vēlas nostiprināt
vēlmēm.
savu veselību,» uzsver
«Treniņa ilgums ir 30 minūtes,
ZOC valdes loceklis Arun katram klientam tas notiks
mands Ozollapa, norāpēc individuālas programmas.
dot, ka trenažieru zāle
Viena vingrinājuma izpildes laiks
ierīkota ar uzņēmuma
ir 60–90 sekundes, un tas treniņa
«AKG Thermotechnik
laikā ļauj aptvert visas muskuļu
Lettland» atbalstu.
grupas,» būtiskāko vācu sistēmas
principu skaidro trenažieru zāles
Viņš skaidro, ka šī atšķiras no administrators fizioterapeits Rocitām trenažieru zālēm Latvijā, jo berts Opaļevs. Arī vingrinājumu
ir izveidota pēc vācu sistēmas, kas izpildīšanas metode atšķiras no

ierastās – vingrinājumi jāizpilda
noteiktā secībā, salīdzinoši lēnām
kustībām, stingri fiksējot atsevišķas ķermeņa daļas, ja tas nepieciešams. Izmantojamais svars tiek
palielināts pamazām, ņemot vērā
trenētības pakāpi. Fizioterapeits
arī uzsver: pauzei starp treniņiem
jābūt vismaz 48 stundām, tāpēc
optimālais variants ir divi treniņi
nedēļā. «Pirmie rezultāti varētu
parādīties pēc pusgada,» tā viņš.
Trenažieru zāles darba laiks:
pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 11 līdz 18,
otrdienās un ceturtdienās no
pulksten 11 līdz 16. Vienlaikus
trenažieru zālē var darboties pieci
seši klienti. Interesenti aicināti
sazināties ar R.Opaļevu pa tālruni 28620608, lai vienotos par
trenažieru izmantošanas kārtību,
nosacījumiem un maksu. Mēneša
abonements maksā 25 eiro.
Trenažieru zāle ierīkota ar SIA
«AKG Thermotechnik Lettland»
finansiālu atbalstu. Tās izmaksas
ir ap 160 000 eiro.

Skolēni vēlas radošo eksperimentu laboratoriju
 Ritma Gaidamoviča

Piedāvāt papildu kursus
inženierzinātnēs, izveidot radošo laboratoriju,
kurā attīstīt praktiskās
iemaņas elektronikā un
elektrotehnikā, eksakto
zinātņu stundās skolēnus sadalīt grupās pēc
spējām, lai tiem, kuriem
šie priekšmeti padodas,
nav jāgarlaikojas, savukārt pārējiem skolotājs
var vairāk paskaidrot
– šie ir daži no pilsētas jauniešu ierosinājumiem, kas izskanēja
10. jauniešu forumā
«Es un Jelgava». Tajā
tika runāts par izglītības procesu un kvalitāti
mūsu pilsētā.
Foruma paneļdiskusijā piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu,
kuri uzdeva jautājumus un izteica
ierosinājumus Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniecei Ritai
Vectirānei, iestādes «Kultūra»
projektu vadītājam Sandim Kalniņam, bērnu un jauniešu centra
«Junda» vadītājas vietniecei Zanei
Leikumai, Sporta servisa centra
vadītāja vietniecei Maijai Actiņai,
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniecei Tijai Aleksandrovai un
Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājam Ņikitam Kazakevičam.

Viens no ierosinājumiem, kas
izskanēja forumā, ir Jelgavā skolēniem izveidot radošo laboratoriju,
kurā attīstīt praktiskās iemaņas
elektronikā un elektrotehnikā.
Jāpiebilst, ka līdzīga laboratorija
darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē, kur tā izveidota ar uzņēmuma «Latvenergo» atbalstu.
Skolēni atzina, ka skolās un ārpus
tām ir vairāki pulciņi, kuros var
veikt eksperimentus, taču jaunieši
vēlētos paši brīvāk izpausties, eksperimentēt, un šāda laboratorija
to ļautu. Kā atklāja Izglītības pārvaldes pārstāve T.Aleksandrova,
šobrīd jau sāktas sarunas ar LLU
par kopīga projekta realizāciju.
Arī Jelgavas Biznesa inkubators
apsver līdzīgas darbnīcas izveidi.
Domājot par to, kā uzlabot
izglītības kvalitāti, jaunieši rosināja eksakto priekšmetu apguvei
skolēnus klasēs dalīt pa līmeņiem –
viņuprāt, tādējādi mācību procesā
tiktu nodrošināta individuālāka
pieeja. Ar praktisko pieredzi dalījās
Spīdolas ģimnāzijas skolēni, uzsverot, ka viņu skolā tas jau veiksmīgi
darbojas. Proti, skolotājs, izmantojot dažādas darba metodes, atsevišķi māca tos, kuriem padodas
šie priekšmeti, un tos, kuriem
vielas apguvei nepieciešams ilgāks
laiks. Spīdolas ģimnāzijas skolēni
atzina, ka tādējādi arī tiem, kuriem
iepriekš tik labi nav veicies šajos
priekšmetos, ir labāks vērtējums.
Pašvaldības pārstāvji norādīja, ka

šis ir labs priekšlikums, ko, ņemot
vērā Spīdolas ģimnāzijas piemēru,
varētu ieviest arī citās skolās.
Lai labāk sagatavotos centralizētajiem eksāmeniem, iestājeksāmeniem augstskolās, padziļināti
apgūtu eksaktos priekšmetus,
vidusskolēni izteica vēlēšanos pēc
papildu kursiem šajos priekšmetos. Šobrīd virkne jauniešu šādus
kursus apmeklē Rīgas augstskolās,
taču labprāt šādu iespēju izmantotu mūsu pilsētā. Speciālisti gan
norāda, ka galvenā problēma
visā valstī ir profesionālu eksakto
priekšmetu mācībspēku trūkums.
Vairāki jauniešu jautājumi bija
saistīti arī ar uzņēmējdarbību.
Viens no tiem – kur skolēniem
doties, ja vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Biznesa inkubatora vadītājs
Ņ.Kazakevičs jauniešus aicina uz
pārrunām inkubatorā, uzsverot,
ka uzņēmējdarbībā galvenā nav
ideja, bet gan vēlēšanās kaut ko
darīt un komanda.
Tāpat forumā tika rosināts
Jelgavas kultūras namā vairāk
rādīt latviešu jaunākās filmas,
savukārt jauniešiem, kuri sporto,
pietrūkstot vieglatlētikas manēžas
nodarbībām ziemas periodā.
Jāpiebilst, ka tikai daļa jautājumu un ierosinājumu forumā izskanēja publiski – pārējie tika iesniegti
rakstiski Jelgavas jaunatnes lietu
speciālistei Jeļenai Grīslei, kura
šo informāciju apkopos un nodos
izvērtēšanai pašvaldībai.
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Īsi
 Jelgavas Lielajā aptiekā (Uzvaras
ielā 3) 8. decembrī no pulksten 9 līdz
12 bez maksas varēs noteikt cukura
līmeni asinīs. Apmeklētāji aicināti
ierasties tukšā dūšā vai divas stundas
pēc ēšanas. Paaugstināta cukura līmeņa
gadījumā bez maksas varēs saņemt
glikometru, informē aptiekā.
 Bērzu ceļa posmā no Lazdu ielas
līdz Loka maģistrālei šobrīd tiek izbūvēts ielas apgaismojums. Plānots, ka
darbi tiks pabeigti decembra vidū.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs ielu
ekspluatācijas inženieris Imants Auders
stāsta, ka Bērzu ceļa posmā no Lazdu
ielas līdz Loka maģistrālei ielas apgaismojuma nekad nav bijis. «Ne reizi vien
esam saņēmuši iedzīvotāju sūdzības,
ka šajā ceļa posmā diennakts tumšajā
laikā ir nedroši pārvietoties, un lūgumus
izskatīt iespēju šo ceļu apgaismot.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus
un pašvaldības iespējas, šobrīd sākušies apgaismojuma izbūves darbi,»
stāsta I.Auders. Darbus objektā veic
SIA «Mītavas Elektra». Tur jau savilkti
elektrības kabeļi un izbūvēti elektrības
stabu pamati. Plānots, ka šajā ceļa posmā tiks uzstādītas 12 laternas, tostarp
trīs dubultās – ar diviem gaismas ķermeņiem. Saskaņā ar noslēgto līgumu
apgaismojumam jābūt izbūvētam līdz
15. decembrim. Darbu izmaksas – 21
158,30 eiro ar PVN.
 Jelgavas pašvaldība trūcīgas vai
krīzes situācijā nonākušas personas
aicina saņemt pārtikas, higiēnas
un saimniecības preču komplektu
biedrības «Radošo domu un darbu
centrs «Svētelis»» telpās Pļavu ielā
2. Sadarbībā ar Eiropas Atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām preču komplektu var saņemt ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas, kas atbilst trūcīgas
ģimenes vai personas statusam, kā arī
ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušas
ģimenes vai personas, uzrādot attiecīgu
izziņu, skaidro Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks.
«Svētelī» var vērsties trešdienās no
pulksten 12 līdz 16 un ceturtdienās no
pulksten 12 līdz 18.
 LLU ikvienu aicina uz universitātes
darbinieku un studentu Ziemassvētku tirdziņu, kas 13. decembrī no
pulksten 11 līdz 15 notiks Jelgavas
pils vītņu kāpņu foajē. Ziemassvētku tirdziņā piedalīsies rokdarbnieki,
amatnieki, saimnieces un saimnieki,
kuri brīvajā laikā veido rotājumus,
koka izstrādājumus, saldumus un citas
praktiskas lietas.

RP SIA «Rīgas satiksme»
(reģ.Nr.40003619950)

aicina darbā autobusa vadītāju.
Darba pienākumi:
• pārvadāt pasažierus ar autobusu apstiprinātajos maršrutos saskaņā ar kustības
sarakstu un normatīvo aktu prasībām;
• pārdot un izsniegt vienreizējās papīra biļetes;
• nodrošināt satiksmes drošību, racionālu
degvielas un citu resursu izmantošanu;
• ievērot darba drošības instrukcijas;
• nodrošināt kulturālu pasažieru apkalpošanu.
Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai
profesionālā izglītība;
• valsts valodas B līmeņa 1. pakāpe vai iegūta
izglītība valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas
apliecība un 95. kods;
• atbildības izjūta par veicamo darbu;
• zināšanas par autobusa uzbūvi, darbības
principiem un ekspluatācijas noteikumiem;
• zināšanas ugunsdrošībā, darba aizsardzībā,
drošības tehnikā, darba higiēnā, saskarsmes
kultūrā, ceļu satiksmi reglamentējošos noteikumos, kas attiecas uz autobusa vadītāja
darba pienākumu izpildi;
• spēja plānot un organizēt savu darbu.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• dienesta viesnīcu darbiniekiem, kuri nedzīvo Rīgā;
• draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Vēlamais darba uzsākšanas laiks – vienojoties.
CV sūtīt pa e-pastu personals@rigassatiksme.lv.
Papildu informāciju iespējams iegūt
pa tālruni 67104751.
RP SIA «Rīgas satiksme» sazināsies tikai
ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
nākamo atlases kārtu.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Vidējā satiksmes intensitāte oktobrī Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā diennaktī

Foto: JV

Avots: pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
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Caur pilsētu diennaktī
izbrauc 36 600 automašīnu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējos gados satiksmes intensitāte pilsētā pieaug – šā
gada oktobrī Lielās ielas un
Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu diennaktī šķērsoja
vidēji 36 000 transportlīdzekļu jeb par 7 procentiem
vairāk nekā pirms gada. Lai
maksimāli efektīvi plānotu
satiksmes plūsmu pilsētā,
pašvaldība strādā pie kartes
izveides ar datiem par ielu
noslodzi, lai vēl efektīvāk
varētu pielāgot luksoforu
signālplānus esošajai transporta plūsmai, tādējādi
mazinot sastrēgumu veidošanos pilsētā.
Satiksmes kustības drošības komisijas priekšsēdētājs Jurijs Strods norāda:
pašvaldība nemitīgi uzlabo satiksmes
drošību pilsētā – iespēju robežās sakārto ielas, izmanto adaptīvo luksoforu
vadības sistēmu, kas ļauj pielāgot luksoforu signālplānus esošajai satiksmes
intensitātei, informē sabiedrību par
braukšanas apgrūtinājumiem sociālajos tīklos, izmanto mobilo lietotni
«Waze», lai autovadītājus brīdinātu par
satiksmes ierobežojumiem pilsētā. «Pateicoties viedajai sistēmai, varētu teikt,
ka Jelgavā tādu īstu sastrēgumu, kādi
ir, piemēram, Rīgā vai citās Eiropas
pilsētās, nemaz nav. Šogad pat Ledus
skulptūru festivāla laikā, kad trijās
dienās pilsētas centrālo – Lielās ielas
un Jāņa Čakstes bulvāra – krustojumu
šķērsoja 112 000 transporta vienību,
sasniedzot līdz šim lielāko transportlīdzekļu skaitu diennaktī – 40 000 –,
satiksme netika paralizēta: jā, tā bija
lēna, bet ne apstājusies,» tā J.Strods.
Viņš norāda, ka būtiski satiksmi pilsētā
atslogotu vien otrs tilts pār Lielupi,
kura izbūvei šobrīd līdzekļu nav, tomēr
pašvaldība domā, kā uzlabot satiksmes
kustību un drošību pilsētā ik dienu.

Pielāgo luksoforu signālplānus

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs norāda, ka
pilsētā nemitīgi tiek strādāts pie luksoforu režīmu savstarpējas koordinācijas,
izveidojot tā saukto zaļo vilni, lai ātri
un ērti varētu pārvietoties pa Lielo un
Rīgas ielu, Pasta ielu, Rūpniecības un
Atmodas ielu, Raiņa ielu. Taču būtiski
uzsvērt, ka luksoforu sistēma tiek
programmēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un ielas parametriem un
autovadītājs, pārkāpjot ceļu satiksmes
noteikumus, šo sistēmu izjauc un pats
arī no tā cieš – piemēram, braucot nevis ar 40–50 kilometriem stundā, bet
ātrāk, autovadītājs nespēs iekļauties
zaļajā vilnī, un viņam būs jāstāv pie
sarkanā signāla. Tāpat var notikt, ja
autovadītājs krustojumā neapstāsies
vai neizbrauks to pēc noteikumiem.

«Luksoforu signālplāns mūsu pilsētā
nav nemainīgs – izveidotā sistēma
ļauj to mainīt atkarībā no situācijas.
Piemēram, 18. novembrī, kad svētku
pasākumu laikā bija slēgts Lielās
ielas posms, jau iepriekš izstrādājām
speciālu signālplānu Akadēmijas ielai,
ļaujot ilgāk braukt transportam pa šo
ielu un pie Trīsvienības baznīcas torņa
salāgojot to ar gājēju kustību. Tas ļoti
labi nostrādāja, un autovadītāji uz tilta
varēja izbraukt gan pa Jāņa Čakstes
bulvāri, gan pa Akadēmijas ielu, neveidojot sastrēgumus,» stāsta M.Mielavs.

Ielas platumu mainīt ir grūti

valsts, pašvaldībai bija jāpierāda, ka
satiksmes plūsma pār tiltu ir atbilstoša
tam, lai uz tā būtu četras joslas, kā
arī vieta gājējiem un velosipēdistiem.
Toreiz šī norma knapi tika izpildīta, bet šobrīd, redzot, kā pieaugusi
satiksmes intensitāte, ir skaidrs, ka
tilta rekonstrukcija bija nepieciešama,»
norāda J.Strods. Viņš uzsver: katram
ar satiksmes organizāciju saistītam
jautājumam ir vismaz divas puses,
tāpēc ir jāizsver visi plusi un mīnusi
un jācenšas sabalansēt visu satiksmes
dalībnieku intereses, neaizmirstot par
visneaizsargātākajiem – gājējiem ar
kustību problēmām.

J.Strods norāda, ka pašvaldība iespēju robežās, piesaistot līdzekļus, cenšas Izvēlas rekonstruētās ielas
«Pilsētsaimniecības» satiksmes insakārtot infrastruktūru, tomēr jārēķinās ar esošo pilsētas apbūvi – iespēju tensitātes dati liecina, ka visbūtiskāk
paplašināt brauktuves, it īpaši pilsētas plūsma pieaug ielās, kas ir sakārtocentrā, tikpat kā nav, turklāt, rekons- tas, jo braukt pa tām kļūst ērtāk un
truējot ielu, jāparedz infrastruktūra arī drošāk. Piemēram, 2014. gadā pēc
rekonstrukcijas intensitāte Lielajā
gājējiem un velosipēdistiem.
ielā pieauga par 20
Nākamgad paredzēts rekonstruēt Tehniskā kārtībā esoši Jelgavā procentiem. Tādi
paši novērojumi
Loka maģistrāli,
reģistrēti transportlīdzekļi ir citās atjaunotaizbūvējot piecus
jās ielās – Raiņa,
rotācijas apļus,
19 875
Dambja, Akadēkam ir lielāka caur- 01.01.2017. –
mijas, Atmodas un
laides spēja nekā
19 275
Rūpniecības.
parastajiem krus- 01.01.2016. –
Tāpat izteikta ir
tojumiem. Plānots 01.01.2015. –
18 697
tendence, ka vaisakārtot arī Garāk brauc mācību
rozas, Prohorova 01.01.2014. –
17 884
gada laikā. Piemēun Neretas ielu,
17 201
ram, Lielās ielas
un Satiksmes mi- 01.01.2013. –
un Jāņa Čakstes
nistrijā iesniegts
01.01. 2012. –
16 812
bulvāra krustojuprojekts par Miera
mu šī gada jūlijā
un Aizsargu ielas 01.01.2011. –
16 573
vidēji diennaktī
rekonstrukciju.
16 928
šķērsoja 33 800
Tomēr, lai sa- 01.01.2010. –
transportlīdzekļu,
tiksmi būtiski
18 114
bet septembrī –
uzlabotu, pilsētai 01.01.2009. –
36 600. «Sākoties
nepieciešams al- 01.01.2008. –
18 265
mācībām un stuternatīvs ceļš – vēl
16 555
dijām, šajā krusviens šķērsojums 01.01.2007. –
pār Lielupi pilsētas
Avots: CSDD tojumā satiksmes
intensitāte pieaucentrā. «Mūsu vienīgais tilts ir kā sašaurināts pudeles ga par 8 procentiem, salīdzinot ar vakakls, pa kuru jāizbrauc visiem, kuri saras mēnešiem,» norāda M.Mielavs.
šķērso pilsētu. Šī problēma ļoti spilgti Līdzīga tendence novērojama pat
parādījās 2013. gadā, kad ielu remont īsajos skolēnu brīvlaikos – oktobra
darbu laikā pie viesnīcas tika atrasts brīvlaika nedēļā satiksmes intensitāte
lādiņš. Saskaņā ar drošības prasībām Lielajā ielā samazinājās par 9 procenbija jāslēdz satiksme pār tiltiem. Lai tiem, salīdzinot ar pārējām nedēļām
gan tobrīd satiksmes plūsma pa apved- šajā mēnesī.
M.Mielavs uzsver: šobrīd liela nozīceļu pieauga, daudzi tomēr neizvēlējās
apvedceļu un gaidīja, kamēr centrā me satiksmes intensitātes pieaugumā
tiks atjaunota satiksme,» norāda Sa- Lielajā ielā ir tam, ka Jelgavas Valsts
tiksmes kustības drošības komisijas ģimnāzija pārcelta uz pili, jo tas nozīmē
priekšsēdētājs. Viņš uzsver: vislabā- rītos lielāku kā transporta, tā arī gājēju
kais risinājums pilsētai būtu otra tilta plūsmu. Īpaši jūtams tas ir pagriezienā
– Ziemeļu šķērsojuma, kas Jelgavas uz Pilssalas ielu – krustojumā esošo
ģenerālplānā iekļauts jau kopš 1959. neregulēto pāreju šķērso gājēji, tas
gada, – izbūve, sadalot esošo satiksmes traucē nogriešanos uz Pilssalas ielu
kustību pār upēm divās plūsmās. Tas un vienlaikus arī bremzē visu satiksmi
ļautu arī būtiski pārplānot sabiedriskā Lielajā ielā. Intensīva satiksme ir arī
transporta maršrutus, padarot ttos darbdienās no pulksten 16 līdz 18,
kad cilvēki atgriežas mājās no dienas
pievilcīgākus pilsētniekiem.
«Kad 2000. gadā rekonstruēja tiltu gaitām, tomēr plūsma nav tik liela kā
pār Driksu, lai iegūtu finansējumu no no rīta.

3300 mašīnu stundā

Pīķa stundā – darbdienās no pulksten 7.30 līdz 8.30 – Lielās ielas un
Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu
izbrauc 9 procenti no visiem transportlīdzekļiem, kas diennakts laikā to
šķērso, un vidēji tās ir 3300 vienības.
Tas ir laiks, kad cilvēki dodas uz bērnudārziem, skolām, darbu, un visi grib
paspēt. Tāpat jāatceras, ka Jelgava ir
arī tranzītceļš uz Rīgu braucējiem no
citām pilsētām. «Kad remontēja A9
šosejas Rīga–Liepāja posmu un tiltu
pār Lielupi Kalnciemā, arī mēs to izjutām, jo daudzi izvēlējās braukt caur
Jelgavu,» norāda M.Mielavs.
Pēc «Pilsētsaimniecības» datiem,
ļoti noslogots ir arī Lietuvas šosejas un
Miera ielas krustojums, ko diennaktī
šķērso vidēji 16 500 transportlīdzekļu,
bet tas skaidrojams ar tranzīta plūsmu, kas tiek novirzīta pa apvedceļu.
«Pilsētsaimniecība» šoruden iegādājās arī mobilo satiksmes intensitātes
skaitīšanas ierīci – tā jau bija uzstādīta
Satiksmes ielā, kas ir viena no lielākajām pilsētas ielām. Iegūtie dati liecina,
ka šo ielu diennaktī šķērso vidēji 4500
transportlīdzekļu. Šobrīd mobilā
ierīce satiksmes intensitāti skaita
Klijēnu ceļā. «Jelgavā 23 krustojumi
ir aprīkoti ar satiksmes intensitātes
uzskaites ierīcēm, bet, kur tādu nav,
izmantojam mobilo ierīci, lai iegūtu
pēc iespējas pilnīgākus datus par visu
pilsētu,» stāsta M.Mielavs, piebilstot,
ka jaunā ierīce ne vien uzskaita plūsmu, bet arī spēj atšķirt vieglo, smago
automašīnu un velosipēdu. Satiksmes
skaitītājs uzstādīts arī Lietuvas šosejā
pie pilsētas robežas. Tas gan fiksē
transportlīdzekļu skaitu, apliecinot,
ka satiksmes intensitāte pieaug, gan
arī vidējo braukšanas ātrumu. Diemžēl daudzi joprojām neievēro atļauto
ātrumu.
No iegūtajiem datiem ar laiku
plānots izveidot pilsētas satiksmes
intensitātes karti, kas speciālistiem
ļaus labāk analizēt satiksmes izmaiņas ielās. M.Mielavs skaidro, ka
karte atvieglotu luksoforu signālplānu
izstrādi, jo parādītu, kurās stundās
konkrētā iela ir visnoslogotākā, kā arī
ielu projektēšanas darbus, kur jāņem
vērā smagā un vieglā transporta intensitāte, un tiktu izmantota arī citos
satiksmes plānošanas jautājumos.

Sabiedriskā transporta josla
neatmaksātos

Jau kādu laiku tiek diskutēts arī
par sabiedriskā transporta joslas izveidi. SIA «Jelgavas autobusu parks»
valdes loceklis Gints Burks norāda:
Jelgavā autobusi ir tādi paši satiksmes
dalībnieki kā ikviens cits – arī autobusus ietekmē negadījumi, luksofori
un dzelzceļa pārbrauktuves. Tomēr
atsevišķas sabiedriskā transporta
joslas izveide, kā tas ir, piemēram,
Rīgā, viņaprāt, neattaisnotos. «Mums

šāda josla noderētu apmēram divas
trīs stundas dienā, kad satiksme ir
visintensīvākā – rītos mēs strēgstam
virzienā uz Rīgu, bet no pulksten
17 – centra virzienā. Savukārt ap
pulksten 19 pilsēta jau ir tukša,» tā
viņš. Turklāt, ja vienu no divām viena
virziena joslām Lielajā ielā vai uz tilta
pārveidotu par sabiedriskā transporta
joslu, pārējā satiksme tiktu novirzīta
pa vienu joslu un kustētos vēl krietni
lēnāk nekā tagad.

Izbrauc piecas minūtes agrāk!

«Divi galvenie aspekti, no kā ir atkarīga drošība uz ceļiem, ir satiksmes
organizācija un satiksmes dalībnieku
savstarpējās attiecības. Kopumā
braukšanas kultūra Jelgavas ielās uzlabojas, tomēr, palielinoties satiksmes
plūsmai, biežāk rodas dažādas problēmsituācijas, it īpaši no rītiem, kad
visi steidzas. Ja Jelgavā nebūtu viedās
luksoforu sistēmas un pirms padsmit
gadiem sakārtotu tiltu, pilsēta šobrīd
stāvētu,» situāciju pilsētā vērtē Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas
nodaļas priekšnieks Aivars Putniņš.
Lai galamērķī nokļūtu laikā un bez
lieka stresa, katram autovadītājam
vajadzētu rūpīgi izvērtēt, kur viņam
jānokļūst un pa kādu maršrutu, lai pīķa
stundās iespēju robežās izmantotu mazākas ielas vai apvedceļu. «Piemēram,
braucot no Dobeles puses caur pilsētas
centru līdz A8 šosejai, ir 13,8 kilometri,
bet, nogriežoties pa Atmodas ielu un
braucot pa apvedceļu – 19,8 kilometri.
Tātad starpība ir seši kilometri, bet,
ņemot vērā, ka uz apvedceļa ir mazāk
luksoforu un ir lielāks pieļaujamais
braukšanas ātrums, laika izteiksmē tās
varētu būt vien dažas minūtes ilgāk,»
aprēķinājis M.Mielavs, piebilstot: tieši
tāpēc atsevišķos posmos atcelta savulaik ieviestā braukšana pa pilsētu ar
ātrumu 70 kilometri stundā – aprēķini
liecina, ka, to pašu posmu izbraucot ar
50 kilometriem stundā, laika atšķirība
ir salīdzinoši maza, toties satiksmes
drošība būtiski iegūst. Tāpat, ja ir
iespējams, autovadītājiem no mājas
vajadzētu izbraukt piecas minūtes
agrāk, īpaši no rīta. «Ik dienu braucu
no Romas ielas rajona uz darbu Meiju
ceļā. Izbraucot ap pulksten 7.20, darbā
esmu tikai 8, bet, izbraucot kaut piecas minūtes ātrāk, darbā ierodos 20
minūtes agrāk. Tas ir viens moments,
kad no rītiem ielās sarodas mašīnas,»
novērojumos dalās «Jelgavas autobusu
parka» vadītājs.
Rezultātu dod arī policijas klātbūtne
– gan redzama, gan neredzama – uz
ielām, kas disciplinē satiksmes dalībniekus, un radari, kuru darbības zonā
sods nav apstrīdams. «Ceļu satiksmes
noteikumus zina visi, bet tik un tā tie
tiek pārkāpti – līdz brīdim, kamēr tas
sāk sist pašam pa kabatu,» uzskata
A.Putniņš.

Ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Peldētājiem – 14 medaļas

Jelgavas Specializētā peldēšanas
skola, izcīnot 14
medaļas individuāli un četras
– stafetēs, uzvarējusi Latvijas
junioru čempionātā peldēšanā. Zelta
medaļu Jelgavai izcīnīja Andris Skuja
100 m uz muguras un abas puišu
stafetes komandas: 4x50 m brīvajā
stilā – A.Skuja, Kristers Gromovs, Didzis Rudavs un Sergejs Židkovs – un
4x50 m kompleksā – A.Skuja, Helmuts Siliņš, D.Rudavs un S.Židkovs.
Jāpiebilst, ka Jēkabs Audzēvičs laboja
Jelgavas rekordu 400 un 800 m brīvajā
stilā 15–16 veco puišu grupā.

Izstājas no cīņas par kausu

Latvijas kausa izcīņas pusfinālā neveiksmi piedzīvojusi vīriešu volejbola
komanda «Biolars/Jelgava». Jurija
Deveikusa vadītā komanda bez ierunām zaudēja pusfināla otrās spēles
pirmo setu Jēkabpils komandai, un
pēc tā jau bija skaidrs, ka divu spēļu
summā uzvarēs jēkabpilieši un viņi arī
spēlēs Latvijas kausa izcīņas finālā.
Jāatgādina, ka Latvijas kausa izcīņas
pusfinālā komandas aizvadīja divas
spēles. Pirmajā jelgavnieki viesos piekāpās jēkabpiliešiem ar rezultātu 0:3,
arī otrajā Jelgavā zaudēja – ar rezultātu
1:3. Nākamās «Credit24» Meistarlīgas
spēles volejbolisti aizvadīs izbraukumā:
9. decembrī – Daugavpilī, 10. decembrī
– Jēkabpilī.

SPORTS
Papildina sastāvu

HK «Zemgale/LLU»
sastāvam
pievienojies
ceturtais
rezultatīvākais «Optibet» Hokeja līgas aizsargs Kristaps Jākobsons. Sezonu
viņš iesāka HS «Rīga» sastāvā – 13
aizvadītās spēlēs guva četrus vārtus
un izdarīja sešas rezultatīvas piespēles, ieņemot ceturto vietu starp
rezultatīvākajiem līgas aizsargiem.
Novembrī viņš tika iekļauts Latvijas
klubu izlasē un aizvadīja trīs spēles
«Crowns Baltic Challenge Cup» otrajā posmā.
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Latvijas čempionātā – bronza

Latvijas U-19 junioru badmintona čempionātā bronzas medaļu izcīnījis 13 gadu
vecais jelgavnieks 4. vidusskolas 7.b klases
skolnieks Pauls Eliass Rozenvalds. Viņš
dubultspēlēs pārī ar vienaudzi Alenu
Zandovski no Siguldas izcīnīja 3. vietu.
Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds informē,
ka abi pārinieki bija jaunākie Latvijas
U-19 čempionāta medaļnieki. Jāpiebilst,
ka Latvijas junioru čempionāts pulcēja 52
Latvijas spēcīgākos juniorus no Liepājas,
Talsiem, Jelgavas, Olaines, Salaspils, Siguldas, Cēsīm, Valmieras un Rīgas. Šobrīd
P.E.Rozenvalds aktīvi gatavojas savam
pirmajam Eiropas čempionātam U-15
vecuma grupā, kas notiks 2018. gada
februārī Krievijas pilsētā Kazaņā.

Pirmais Jelgavas kluba
vārtsargs iekļūst Latvijas izlasē
 Ilze Knusle-Jankevica

«Spēlējot Latvijā, ir grūti
sapņot par iekļūšanu valsts
izlasē, bet es nekad nepadevos un cītīgi strādāju.
Tas atmaksājās – uzskatu,
ka vietu izlasē nopelnīju, tā
nebija veiksme vai dāvana,»
saka HK «Zemgale/LLU»
vārtsargs Rihards Cimermanis, kurš novembrī debitēja
Latvijas hokeja izlasē. Viņš
ir pirmais Jelgavas kluba
vārtsargs pēc kluba atjaunošanas, kurš oficiālā mačā
pārstāvējis izlasi.
R.Cimermanis Latvijas izlases
sastāvā aizvadīja turnīra «Euro Ice
Hockey Challenge» Francijas posma
spēli pret Slovēniju. Latvija slovēņus
uzveica ar 4:1, un Rihards atvairīja
18 no 19 metieniem jeb 94,74 procentus. «Protams, pirms spēles bija
satraukums, bet es zināju, ka esmu
labs un varu spēlēt tādā līmenī.
Laukumā izgāju ar pārliecību, un
uzskatu, ka sevi parādīju ļoti labi.
Arī izlases vārtsargu treneris Edgars
Masaļskis pēc spēles teica, ka ielaistie
vārti nebija mana vaina un man būtu
grūti glābt situāciju,» atceras hokejists, piebilstot: Latvijas čempionāta
Virslīgā viņš ir pieradis mačā atraidīt
40–50 metienus, bet tik un tā spēle
pret Slovēniju bijusi smaga un ar citu
ātrumu, spriedzi.
Šajā turnīrā izlasi vadīja kanādiešu

Rihards Cimermanis ir pirmais HK «Zemgale/LLU» vārtsargs, kuram kopš
kluba atjaunošanas izdevies iekļūt Latvijas izlasē. Jāpiebilst, ka viņš arī
atzīts par Latvijas čempionāta Virslīgas novembra vērtīgāko spēlētāju.
Foto: no HK «Zemgale/LLU» arhīva
speciālists Bobs Hārtlijs, un tieši to
«Zemgale/LLU» vārtsargs uzskata
par savu lielāko ieguvumu. «Viņa
vadības stils ir ar pedagoģisku ievirzi.
Viņš stāsta savu redzējumu un uzdod spēlētājiem jautājumus, pievērš
uzmanību detaļām, piemēram, nepareizi noliktai nūjai vai sagrieztām
slidām, rīko videosapulces, analizējot
situācijas un kļūdas. Uzzināju daudz
jauna par taktiku, spēli un sistēmu.
Pēc tam ar Boba Hārtlija redzējumu
iepazīstināju arī Jelgavas kluba kolē-

ģus,» stāsta R.Cimermanis.
Hokeju viņš sāka spēlēt bez priekšzināšanām deviņu gadu vecumā
Rīgas kluba «Aisbergs» sistēmā. Līdz
šim viņa lielākais sasniegums bija
iekļūšana komandā «Dinamo Rīga»
2013./2014. gada sezonā. «Skaitījos
otrais vārtsargs. Ģērbos uz katru spēli
un sēdēju uz soliņa. Tā nosēdēju 35
spēles,» atceras R.Cimermanis. 2014.
gada pavasarī viņš tika izsaukts uz
izlasi un trenējās, tomēr uz pārbaudes
spēlēm pret Somiju sastāvā neiekļu-

va. Tiesa, kad viens no vārtsargiem
pirmajā spēlē guva traumu, Rihardu
steidzami izsauca uz Somiju, bet laukumā tāpat neizlaida.
Tad sekoja divi ne visai labi gadi,
kad sportists spēlēja Amatieru līgā
un 1. līgā, tāpēc piedāvājums 2016.
gada vasarā pievienoties Jelgavas
komandai kā pirmajam vārtsargam
no toreizējā komandas galvenā trenera
Aigara Ciprusa bez garas domāšanas
tika pieņemts. Taču, sākoties sezonai,
Jelgavas komandas vadības groži jau
bija nonākuši pieredzējušā speciālista
Haralda Vasiļjeva rokās. «Ātri vien sajutu, ka Haraldam neesmu ne numur
viens un pat ne numur divi. Nācās sevi
pierādīt no jauna, un man tas izdevās
– tagad mēs komandā ar Reini Petku
dalām spēles laiku uz pusēm un priecājamies, ja varam palīdzēt komandai
uzvarēt,» norāda R.Cimermanis,
piebilstot: viņš apzinājies, ka, tikai
esot Virslīgas labākajam vārtsargam,
viņam ir cerības pietuvoties izlasei, jo
Latvijai ir vēl vismaz pieci labi vārtsargi, kas spēlē Amerikā, Šveicē un «Dinamo Rīga». Šobrīd R.Cimermanis pēc
visiem rādītājiem ir Virslīgā labākais.
R.Cimermanis gan šo, gan nākamo
sezonu plāno aizvadīt Jelgavā, jo
līdztekus spēlēšanai klubā viņš ir arī
vārtsargu treneris Jelgavas Ledus
sporta skolā un studē Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā. «Protams, ka
mana prioritāte ir spēlēt un gribētos
tikt ārpus Latvijas,» tā vārtsargs,
piebilstot, ka šobrīd ir savā labākajā
sportiskajā formā.

Jelgavai – divi Latvijas čempioni daiļslidošanā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) audzēknis Kims
Georgs Pavlovs kļuvis par
Latvijas čempionu daiļslidošanā junioriem, bet skolas
absolvente Diāna Ņikitina
– par Latvijas čempioni sievietēm. Lai gan pēc Latvijas
čempionāta daiļslidošanā
izskanējis, ka tieši Diāna
Latviju pārstāvēs Phjončhanas ziemas olimpiskajās
spēlēs 2018. gada februārī,
Latvijas Slidošanas asociācija oficiālo lēmumu paziņos
11. decembrī.
2. un 3. decembrī Mārupē notika
Latvijas čempionāts daiļslidošanā,
kurā startēja JLSS audzēkņi: junioru
grupā – K.G.Pavlovs, Nikola Mažgane un Arina Somova, bet pieaugušo
konkurencē – Lietuvas daiļslidotāja
Grēta Morkite, kura trenējas Jelgavā,
un skolas absolvente D.Ņikitina, kura
šobrīd trenējas Šveicē. Sestdien aizvadītas sacensības īsajā, bet svētdien
– izvēles programmā.

Kims Georgs izcīnīja Latvijas čempiona titulu, Nikolai – 2. vieta, Arinai
– 4. vieta. Grēta startēja ārpus konkurences, un šīs sacensības viņai bija
kā kontrolstarts pēc divām nedēļām
gaidāmajam Lietuvas čempionātam.
JLSS treneris Romāns Panteļejevs
jauniešu sniegumu vērtē atzinīgi.
«Protams, visiem bija nelielas kļūdas
un mums vēl ir kur augt. Kims Georgs
izvēles programmā visu izpildīja par
90 procentiem, taču īsajā programmā
priekšnesums ir jāpamaina. Arī meitenēm bija labi slidojumi, turklāt Nikola
tikai par 19 simtdaļām atpalika no
uzvarētājas,» tā treneris, piebilstot,
ka Arina ļoti pārdzīvoja savu kritienu
pēc grieziena sacensību pirmajā dienā.
Par Latvijas čempioni sievietēm ar
ievērojamu punktu pārsvaru kļuva
Diāna. Šīs sacensības viņai un viņas
konkurentei Angelinai Kučvaļskai bija
svarīgas, jo abas sportistes pretendē
uz tiesībām Latviju pārstāvēt ziemas
olimpiskajās spēlēs. Angelina Latvijas čempionātā traumas dēļ tomēr
nepiedalījās, un tas Diānai sniedz
lielākas izredzes tikt uz olimpiskajām
spēlēm. «Diānas rezultāts ir patiešām
labs. Viņa ir ļoti progresējusi, un tas

nenoliedzami priecē,» spriež Latvijas
Slidošanas asociācijas vadītāja Marika Nugumanova, piebilstot, ka 11.
decembrī notiks asociācijas valdes
sēde, pēc kuras oficiāli paziņos, kura
no meitenēm brauks uz Phjončhanu.
Diāna «Jelgavas Vēstnesim» atzīst,
ka ir milzīgs satraukums, jo oficiālā
paziņojuma par dalību olimpiskajās
spēlēs vēl nav. «Es ļoti daudz trenējos,

Jelgavas
Ledus sporta skolas
audzēknis
Kims Georgs
Pavlovs veiksmīgi debitēja Latvijas
čempionātā
daiļslidošanā
junioriem,
kļūstot par
čempionu.
Foto: Santis Zībergs

braucu uz sacensībām, cenšoties sevi
parādīt pēc iespējas labāk, un ceru,
ka arī asociācija to ir pamanījusi,» tā
Diāna. Daiļslidotāja un viņas ģimene
saka lielu paldies Jelgavas pašvaldībai
un Jelgavas Sporta servisa centram
par atbalstu, kas meitenei ļāvis savu
talantu attīstīt pie jaunā trenera olimpiskā vicečempiona Stefana Lambjēla
Šveicē.
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«Vārds uzņēmējiem»
Atklāts bērnu pieskatīšanas centrs

Jelgavā, Dobeles šosejā 2, 3. stāvā, atklāts Ivitas
Vaļģes (reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts
dienestā, reģ.Nr.428302916) bērnu pieskatīšanas
centrs bērniem no 2 līdz 7 gadiem; pieskatīšana līdz
četrām stundām. Tālrunis 28722606.

«Chocolette
Confectionary»

(reģ.Nr.40103992213)

ir jauns augošs uzņēmums, kas darbojas konditorejas jomā,
konkrēti – ar šokolādi. Rūpnīcā tiek ražota unikāla un ekskluzīva šokolāde «Red», kas ir bez cukura un ar pazeminātu
kaloritāti. Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, lai darbs
mūsu uzņēmumā būtu ne tikai produktīvs, bet arī interesants,
attīstošs un pozitīvs. Mūsu komanda ir jauna un mērķtiecīga –
pievienojieties mūsu kolektīvam!

Piedāvātās vakances
Operators(-e)

Pienākumi:
• ražošanas procesa vadīšana ar tālvadības pulti,
iekārtu koriģēšana un regulēšana;
• ražošanas iekārtu darba parametru maiņa (mainīt
izmēru, izstrādājuma svaru utt.);
• tehnoloģiskā procesa kontrole un darbu, kuri tiek veikti
uz ražošanas līnijas, koordinēšana;
• iekārtu nodrošināšana ar izejvielām un iepakojuma
materiāliem (smagumu celšana līdz 25 kg).
Prasības:
• godprātīga attieksme pret darbu un augsta atbildības izjūta;
• izturība, spēja strādāt kvalitatīvi un intensīvi, spēja
strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Grāmatvedis(-e)

Darba pienākumi:
• veikt izejvielu un citu preču saņemšanas uzskaiti
programmā «1C»;
• veikt gatavās produkcijas uzskaiti programmā «1C»;
• piegādātāju pavadzīmju/rēķinu izrakstīšanas precizitātes pārbaude;
• darbs ar iepirkumu dokumentāciju, saskaņošana ar
piegādātājiem;
• piedalīties izejvielu un gatavās produkcijas inventarizācijā;
• izejvielu, gatavo produktu inventarizācijas rezultātu analīze;
• atskaišu sagatavošana par saražoto produkciju.
Prasības:
• augstākā izglītība;
• pieredze grāmatveža amatā ne mazāk kā 2 gadi;
• darba pieredze ar programmu «1C», zināšanas par
ražošanas uzņēmuma specifiku;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu personnel@chocolette.com.
Papildu informācija – pa tālruni 20005868
(darba dienās līdz plkst.17).

Pateicība
Vēlos sirsnīgi pateikties Jelgavas Invalīdu
biedrības pārstāvei Vandai Eglei,
kura jau vairāku gadu garumā rūpējas
par pilsētas invalīdiem, nodrošinot
paciņas uz svētkiem.
1. grupas invalīde Madlēna Staņēviča

Piedāvā darbu
Inga Baļe piedāvā darbu auklītei 12 gadus
vecam zēnam ar īpašām vajadzībām. Meklējam drosmīgu, sirsnīgu, pozitīvi domājošu
cilvēku, kas ne tikai varētu nodrošināt ikdienas aprūpes vajadzības, bet arī spēlētos un
emocionāli bagātinātu bērna ikdienu. Darbs
Jelgavā, pie CSDD. T.22080338.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
strādāt nelielā lauku saimniecībā, kā arī
aprūpēt vecu cilvēku, ir pieredze. Varu
dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtība
Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A.Gļauda)
Esam kopā un izsakām visdziļāko
līdzjūtību skolotājai Lidijai Tribei,
māmiņu aizsaulē pavadot.
PII «Kamolītis» kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS ŅIKITINS (1957. g.)
LEONIDA PEASONE (1920. g.)
ALEKSANDRS PAŠKINS (1969. g.)
LUDMILA SMIRNOVA (1949. g.)
VALIJA REINVALDE (1953. g.).
Izvadīšana 07.12. plkst.15 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
GUNA OZOLIŅA (1936. g.).
Izvadīšana 08.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2551.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Bajāru iela.*
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 104.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 43.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2551.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma (ar subt.).*
1.25 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Aculiecinieks.*
7.15 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 103.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 738.sērija.
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1. un 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 739.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 TV PIRMIZRĀDE. Nozieguma vieta: tropu meži. Dok.filma.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 14. un 15.sērija.
23.55 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 7.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 139. un 140.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 45.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 243. un 244.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 85.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 95.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 5.sērija.
6.00 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 7.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Vācijas animācijas seriāls. 2016.g.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 22.sērija.
10.00 Gatavo 3.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 4.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas. ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 58. un 59.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 23.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 80. un 81.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 15.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 59.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 63. un 64.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 12. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Lāsma Kauniste (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2552.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 45.sērija.

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 105.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2552.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Viesturs Rudzītis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Katalonijas izšķirošās dienas.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Simt soļu ceļojums. ASV komēdija (ar subt.). 2014.g.
1.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
8.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 104.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 739.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1. un 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Aculiecinieks.*
18.20 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.50 Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. 1/2 fināls.
21.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
22.05 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 7. un 8.sērija.
0.40  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.10 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
1.45 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 141. un 142.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 46.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 245. un 246.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 86.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 20.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku rotājums. ASV melodrāma. 2013.g.
23.05 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.15 «Dzīvīte» brīvdienās.
0.50 Šķiršanās padomi draudzenēm 2
. ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
2.10 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 6.sērija.
6.00 Grimētāju cīņas. Realitātes šovs. 8.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Vācijas animācijas seriāls. 2016.g.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 23.sērija.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 5.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2012.g. 1.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 59. un 60.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 24.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 82. un 83.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
21.00 Zibsnis 2. Seriāls. 8.sērija.
22.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
23.05 Izlaušanās. 4.sērija.
0.05 Mika. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 6.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 60.sērija.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 65. un 66.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 13. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Bajāru iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2553.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 46.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 106.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 45.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2553.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).

TV PROGRAMMA
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Mūsējie. Dok.filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 13. un 14.sērija.
0.55  Katalonijas izšķirošās dienas. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Lai dzīvo bērni! 6. Dokumentāla filma.
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Darbs planētas labā. Lasīšana ar roku. Dok.filmu cikls.
9.15  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 105.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 740.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Aculiecinieks.*
18.20 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.50 Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. 1/2 fināls.
21.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
22.05 Nozieguma vieta: tropu meži. Dokumentāla filma.
23.10 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.40 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.15 Aculiecinieks.*
0.30 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dok.seriāls. 2. un 3.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 143. un 144.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 47.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 2.sērija.
11.50 Ziemassvētku rotājums. ASV melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 87.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7.
Kulinārijas šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 3. Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 4.sērija.
22.35 Pirms nolikt karoti. ASV komiska drāma. 2007.g.
0.40 Žokļi 2. ASV šausmu filma. 1978.g.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 6. Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 24.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 8.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 6.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 2.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 60. un 61.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 1.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 84. un 85.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
22.40 12 raundi 2: pārlāde. ASV trilleris. 2013.g.
0.35 Motīvs? 3. Seriāls. 6.sērija.
1.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.00 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 67. un 68.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 14. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2554.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 47.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 107.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 46.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2554.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Būt latvietim. Austrālijā.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.40 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
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LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Bajāru iela (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 106.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 741.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.05  Ceļojums gar Nīlu. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
15.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
Pārraide no Francijas.
16.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 742.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 50.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 145. un 146.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 3.sērija.
11.45 Pirms nolikt karoti. ASV komiska drāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 88.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 22.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
22.10 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
0.15 Čikāgas sardzē 4. Seriāls. 3.sērija.
1.10 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
1.55 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 2.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 7.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 61. un 62.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 2.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 86. un 87.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 16.sērija.
22.00 Cietais rieksts 2. ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.30 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
1.30 Motīvs? 3. Seriāls. 7.sērija.
2.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 69. un 70.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 15. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 7.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 108.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 47.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 3. un 4.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
1.30  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
2.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Bajāru iela (ar subt.).*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*

8.20 Personība. 100 g kultūras.*
9.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
10.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 107.sērija.
10.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Īglsas.
12.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.40 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
13.45 Aculiecinieks.*
14.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
15.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
16.15 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.un 2.brauciens sievietēm.
17.30 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 743.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Donalds Tramps: māceklis par prezidentu. Dok.(ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Operas rašanās. Dokumentālu filmu cikls.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Sabrukums. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
0.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.00 Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g.*
4.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 147. un 148.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
10.20 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 4.sērija.
11.45 Mīlas dēka mūža garumā. Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 89.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 23.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Senās mājas mistērija. Viltus pēdas.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.10 Pazudis tulkojumā. ASV un Japānas liriska komēdija. 2003.g.
1.15 Aizstāvot mīlestību. Vācijas komēdija. 2002.g.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 2.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 16.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 8.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 4.sērija.
15.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
16.25 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 3.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 3.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 88. un 89.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viens pats mājās 3. ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
22.25 Milleru ģimenīte. ASV komēdija. 2013.g.
0.40 Motīvs? 3. Seriāls. 8.sērija.
1.35 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 9.sērija.
2.30 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 11.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 71. un 72.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 16. decembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Sniega karaliene 2.
Krievijas animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
12.00 Badija Ziemassvētki. Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
13.35 Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Būt latvietim. Austrālijā.*
15.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.20 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Ledus suņi. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Kurš ir kurš?
22.50  Sabrukums. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
0.45 Eslingenas stāsti. Dokumentāla filma.
1.45  Ledus suņi. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
2.50 Gads kopā ar Hariju Liepiņu. 1987.g.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*

TV PROGRAMMA
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11.45 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
12.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
13.25  Donalds Tramps: māceklis par prezidentu.
Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
15.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subtitriem).*
18.00 Latvijas kausa izcīņas fināls volejbolā.
20.00 Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. Fināls.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Mazāk ir vairāk. Vācijas komēdija. 2013.g.
24.00 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
2.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
3.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.45 Vai Rīga jau gatava?*
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 11. un 12. sēŗija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 22. un 23. sērija.
13.40 Karamba! Humora raidījums.

13.55 Tīģera acis. ASV drāma. 2013.g.
15.50 Ādams. ASV romantiska drāma. 2009.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 21. un 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 TIEŠRAIDE. «Eņģeļi pār Latviju». Ziemassvētku labdarības koncerts.
23.35 Mans sargeņģelis. ASV drāma. 2009.g.
1.40 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
3.00 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 11.sērija.
6.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 88.sērija.
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3. 10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».

12.55 Ja es palikšu. ASV muzikāla drāma. 2014.g.
15.05 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija. 2009.g.
17.10 Snūpijs un Čārlijs Brauns: Riekstiņu filma.
ASV animācijas filma. 2015.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 16.sērija.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. Neiespējamā misija: Slepenā nācija.
ASV spraiga sižeta filma.
23.00 Gladiators. Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
2.05 12 raundi 2: pārlāde. ASV trilleris. 2013.g.
3.40 Iespējams tikai Krievijā 2.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
6.35 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
14.50 Sakostie. ASV seriāls. 2008.g. 1.sērija.
15.50 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Senās mājas mistērija. Viltus pēdas. ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 247. un 248.sērija.
23.15 Ledus raža. ASV komisks trilleris. 2005.g.
1.05 Iedzimtais netikums. ASV kriminālkomēdija. 2014.g.
3.20 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 2. un 3.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 10.sērija.
6.00 Mika. ASV seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 3.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
12.10 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 2017.g. 7.sērija.
13.15 Papīra pilsētas. ASV detektīvdrāma. 2015.g.
15.30 Viens pats mājās 3. ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Snūpijs un Čārlijs Brauns: Riekstiņu filma.
ASV animācijas filma. 2015.g.
21.25 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija. 2009.g.
23.30 Cietais rieksts 2. ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
1.50 Milleru ģimenīte. ASV komēdija. 2013.g.
3.40 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 12.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 17. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Mateja baptistu draudzes.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Latvijas kods. Mūsējie. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ziemassvētku egles tradīcija.
17.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. Dod pieci! Labdarības akcijas atklāšana.
22.10 Ziemassvētki ar Eliju. Romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
23.50 TIEŠRAIDE. Dod pieci! Labdarības akcija.

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Bajāru iela (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Sniega karaliene 2. Animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
12.05 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km ar kopīgu startu sievietēm.
13.30 Deviņdesmitie.*
14.25  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
15.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
15 km ar kopīgu startu vīriešiem.
16.10 Pasaules kausa posms bobslejā.
1.brauciens četriniekiem. 2.daļa.
16.30 2.brauciens četriniekiem.
17.30  Tās tik ir operas! Operas rašanās. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 16. un 17.sērija.
21.00 «Der Spiegel» skandāls. Vēsturisks trilleris (ar subt.). 2013.g.
22.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.45 Sporta studija.*
0.35 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
2.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

Jelgavas tehnikums piedāvā mācības «Jauniešu garantijas» profesionālajā
izglītības programmā, saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1,5 gadi

Pēc 12. klases

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kontaktbirža

Mērķa grupa:
1. jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) – nenodarbinātas personas;
2. jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) – nodarbinātas personas.
Dokumentus pieņem: līdz 2018. gada 10. janvārim (pirmdien–ceturtdien no plkst.8 līdz 17, piektdien no plkst.8 līdz 15) Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206. telpā. Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.

facebook.com

Bez dalības maksas

Pie mums viesos -

Juris Šteinbergs
12. decembrī pl. 1000

15. janvārī pl. 1800

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš 1000 - 1500

18. janvārī pl. 1000

22. janvārī pl. 1730

Pārbaudi savu
ga di datoru!
Spencerian

22. janvārī pl. 1730

24. janvārī pl. 1800

7

Bezmaksas IT speciālistu konsultācijas,
iepriekš piesakoties

25. janvārī pl. 1730

26. janvārī pl. 1600

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
7. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ziemassvētku
izrādes latviešu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu bērniem:
Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Mazā raganiņa». Režisors – A.Bolmanis. Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).
7. decembrī pulksten 14 – seminārs «Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures
atspoguļojums medijos». Dalība – bez maksas (ZRKAC).
8. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ziemassvētku
izrādes krievu valodā piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu bērniem:
Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde «Mazā raganiņa».
Režisors – A.Matisons. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
8. decembrī pulksten 20 – Laimas Vaikules koncerts «Ar tevi kopā». Biļešu
cena – 12–70 € (ZOC).
9. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri»: ziemas
saulgriežu tradīcijas kopā ar pasniedzēju Zandu Kursīti. Praktiska radošā nodarbība Ziemassvētku puzura darināšanai. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. decembrī pulksten 16 – koncerts «Sniega pārslas tavā logā». Muzicē Jelgavas PPI «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis «Guns». Ieeja – par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
10. decembrī pulksten 14 – Jelgavas bigbenda adventes koncerts. Soliste –
Elza Rozentāle, koncertu vada A.Ašmane, mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis.
Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).
10. decembrī no pulksten 12 līdz 15 – Ziemas ģimenes diena bibliotēkā:
pasakas, izstādes, radošās darbnīcas, muzikāli priekšnesumi, konkursi un balvas.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. decembrī pulksten 12 – mūzikas studijas «Vijolīte» ziemas koncerts. Ieeja
– bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
12. decembrī no pulksten 10 līdz 15.30 – Zemgales reģiona mājražotāju
un amatnieku 7. kontaktbirža; no pulksten 10 līdz 12 – tirdziņš. Pasākumā
viesosies Juris Šteinbergs. Pieteikšanās – līdz 8. decembrim pa tālruni 63012155,
63012169, 28342419 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
14. decembrī pulksten 18 – ceturtais seminārs no lekciju cikla par latviešu tradicionālo tautas tērpu «Plecu segu attīstība Latvijā 19.–20. gs.». Lektore – Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone.
Plecu segu darināšanas, rotāšanas un valkāšanas tradīcijas. Ausmas Spalviņas
austo plecu lakatu izstāde. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts «Divi vienā». Dziesminieku
Goran Gora un Kārļa Kazāka ziemas sajūtu saruna ar klausītājiem caur mūziku, dziesmām, atklāsmēm. Biļešu cena – 23 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
16. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»:
ziemas saulgriežu tradīcijas kopā ar pasniedzēju Zandu Kursīti. Praktiska radošā
nodarbība eglītes rotājumu darināšanai no pērlītēm. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. decembrī pulksten 16 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Balti» koncerts «Balti
Ziemassvētki». Solisti: S.Šteinkopfa (klavieres), M.Ansonska (ērģeles), Ģ.Derums
(klarnete), L.Zalāne (flauta). Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
16. decembrī pulksten 15 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš»
koncertuzvedums «Sapņo Ringla...» pēc E.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns
Ringla» motīviem. Mūzikas autors – J.Lūsēns, horeogrāfes – A.Andersone un G.Trukšāne, mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 18 – Valta Pūces dziesmu Ziemassvētku koncerts «Ir
spožums kāds tuvāks». Piedalās V.Pūce, L.Jansone, A.Rakovska, J.Aišpurs, zēnu
koris un īpašie viesi – A.Kantāne, E.Ermale, L.Pupure, L.Krivāns, J.Strenga u.c.
Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Ir klusa nakts». Solisti:
I.Pētersons (baritons), D.Rudāne (soprāns), E.Lukaševiča, K.Jasinskis. Pavadošais
kameransamblis: J.Lūsēns (taustiņinstrumenti), E.Mundeciema (flauta, zvaniņi,
perkusijas), M.Larpa (akordeons), J.Lūsēns juniors (ģitāra). Programmā – tradicionālās Ziemassvētku dziesmas J.Lūsēna apdarē, I.Kalniņa, M.Brauna, V.Pūces un
J.Lūsēna dziesmas. Biļešu cena – 12 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot
atsevišķu sēdvietu, – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
17. decembrī pulksten 11 un 13 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Viss ir drošās
ķepās». Pasākums krievu un latviešu valodā. Pieteikšanās pa tālruni 26034332.
Biļešu cena – 3 € (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
19. decembrī pulksten 18 – baleta izrāde bērniem «Neglītais pīlēns» pēc
H.K.Andersena pasakas motīviem. Piedāvā Sanktpēterburgas deju ansamblis
«Ņevas akvarelis». Biļešu cena – 5–10 € (kultūras namā).
19. decembrī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilsētas bibliotēkas Mazajā zālē).
19. decembrī pulksten 19 – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koru «Spīgo studija» un «Spīgmeitiņas» koncerts. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā»).
20. decembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Dimā (dēls)
«Kamēliju dāma». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 6–8 € (kultūras namā).
21. decembrī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
21. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts. Piedalās: JPPI «Kultūra»
jauktais koris «Mītava», BVA «Rotiņa» un Spīdolas ģimnāzijas jauktais koris.
Programmā: Ziemassvētku dziesmas un «Gospel mass». Mākslinieciskā vadītāja
– A.Pizika (Sv.Annas baznīcā).

Izstādes
No 2. decembra – latviešu glezniecības vecmeistara K.Baltgaiļa gleznu, dokumentu, fotogrāfiju u.c. artefaktu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
No 13. decembra – A.Gibetas izstāde «Skaistuma estētikā» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 9. decembra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
11. decembrī pulksten 15 – rokdarbu izstādes «Radošums bez ierobežojumiem» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 17. decembrim. Ieeja – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
Līdz 10. decembrim – gleznotāja Mārča Stumbra (1942–2014) piemiņas izstāde
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 22. decembrim – Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde «Gaidot
ziemu» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē).
Līdz 30. decembrim – Latvijas glezniecības vecmeistaru darbu izstāde: V.Purvītis,
J.Rozentāls, J.Valters (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. decembrim – Valda Villeruša izstāde «Skaidra forma. Asemblāža un
grafika» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 3. janvārim – fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 2. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 7. decembris

Izdzīvos Ringlas sapņus

«Vēja zirdziņš» katru gadu Ziemassvētku laikā uzved jaunu deju izrādi. Pērn skatītāji varēja vērot «Īkstīti», bet
šogad kolektīvs radījis savu interpretāciju pasakai «Čigānmeitēns Ringla».
Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

romu tautas mūzika, kas bērniem ļoti patīk, jo tā ir iespēja iepazīt ko jaunu,» stāsta
«Mēs atspoguļosim to, par
A.Skrastiņa, papildinot, ka koncertizrādē
ko varētu sapņot Ringla, –
piedalās visi «Vēja zirdziņa» dejotāji vecutas būs mūsu redzējums par
mā no 3 līdz 18 gadiem.
viņas fantāzijām,» bērnu un
Šoreiz dejas koncertuzvedumam iestujauniešu deju kolektīva «Vēja
dējušas divas horeogrāfes – Guna Trukšāzirdziņš» koncertuzvedumu
ne un Annika Andersone. «Protams, mēs
«Sapņo Ringla…» raksturo
cenšamies veidot stilistiski līdzīgas dejas
kolektīva mākslinieciskā va– darba procesā aprunājamies par idejām,
dītāja Alda Skrastiņa. Deju
konsultējamies, bet jebkurā gadījumā šis
uzvedums, kas tapis pēc latir sava veida eksperiments, kas atklās, kā
viešu rakstnieka Erika Ādamkatra no mums izprot vienu un to pašu
sona pasakas «Čigānmeitēns
uzdevumu,» tapšanas procesu raksturo
Ringla» motīviem, Jelgavas
G.Trukšāne. Līdzīgi kā citos «Vēja zirdzikultūras namā notiks 16.
ņa» deju uzvedumos, arī šajā dejotājiem
decembrī pulksten 15 un 18.
būs iespēja apzināt savas prasmes ārpus
tautiskās dejas. «Man kā skatuviskās
«Dejas veidotas gan pie Jāņa Lūsēna tautas dejas horeogrāfei šis vienmēr ir
mūzikas, gan arī izmantota autentiskā izaicinājums, bet gan mums, gan bērniem

Pasaka baleta valodā

 Jana Bahmane

Bērnu starptautiskā baleta pasaku festivāla «Ziemas
pasaka» gaitā 19. decembrī
pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā notiks Sanktpēterburgas deju ansambļa «Ņevas
akvarelis» baleta izrāde «Neglītais pīlēns», kas uzvesta
pēc dāņu rakstnieka Hansa
Kristiana Andersena pasakas
motīviem.
«Horeogrāfija šim baletam tapa pirms
divdesmit gadiem, un šogad mēs to
izdzīvojam no jauna. Šobrīd mums ir
daudz plašākas tehniskās iespējas, kas

dekorācijas ļauj aizvietot ar video, tādējādi
esam mobilāki, jo reti kurš kolektīvs var
atļauties ceļot ar visām dekorācijām. Es
uzskatu, ka, no jauna iestudējot kādu
darbu, tas jāpaceļ jaunā līmenī, un mēs
to centāmies izdarīt,» par baleta izrādi
stāsta deju ansambļa «Ņevas akvarelis»
vadītāja Natālija Vangesova. «Neglītā
pīlēna» stāstu izdejos 55 bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 18 gadiem. «Baleta
mērķis ir bez vārdiem atklāt kādu stāstu,
nodot to skatītājiem caur dejas valodu, un
šīs baleta izrādes nozīmīgākais vēstījums,
manuprāt, ir: skaistums visās tā izpausmēs vienmēr uzvarēs,» tā N.Vangesova.
Baleta pasaku festivāls «Ziemas pasaka» notiek jau 13. gadu, un šogad baleta
stāstiem dzīvot līdzi var baleta mākslas

tā ir interesanta un vērtīga pieredze.
Dejotājs nevar visu laiku dejot tikai vienā
stilā. Lai attīstītu savas prasmes un paplašinātu redzesloku, nepieciešami jauni
izaicinājumi – dejotājam ir jābūt fiziski
un garīgi elastīgam,» vērtē G.Trukšāne.
Horeogrāfe uzskata, ka tieši akrobātika,
kuras elementi būs redzami deju izrādē,
ir labs veids, kā saprast sava ķermeņa
uzbūvi un spējas, un dejas ir pielāgotas
attiecīgām vecuma grupām. «Domāju,
ka koncertuzvedums būs ļoti interesants,
jo tajā būs sajūtami divu horeogrāfu rok
raksti,» tā A.Skrastiņa. Koncertizrādes
režisore ir Lolita Muižniece.
«Vēja zirdziņa» koncertuzvedums
«Sapņo Ringla...» 16. decembrī pulksten
15 un 18 notiks Jelgavas kultūras namā.
Biļetes var iegādāties kultūras nama kasē,
cena – 2–3 eiro.

cienītāji Rīgā, Sanktpēterburgā, Berlīnē
un Jelgavā. «Mūsu festivāla ilggadēja
tradīcija ir izrāžu varoņu un skatītāju
tikšanās un kopīga fotografēšanās pie
Ziemassvētku eglītes. Pēc izrādes dejotāji
no skatuves ienāk zālē un vienojas kopīgās
aktivitātēs ar bērniem, kas ir skatītāju
rindās,» stāsta bērnu un jauniešu starptautiskās biedrības «Eventus» valdes
priekšsēdētāja festivāla idejas autore
Tatjana Stepanova.
Baleta izrāde «Neglītais pīlēns» par
mazo un nesaprasto pīlēnu, kurš izauga
par skaistu gulbi, 19. decembrī pulksten
18 notiks Jelgavas kultūras namā. Biļetes
var iegādāties kultūras namā, «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā. Cena –
5–10 eiro.

Ziemassvētkus ieskandinās Annas baznīcā
 Jana Bahmane

Ziemassvētku gaidīšanas laiku Jelgavas Svētās Annas
baznīcā ar mūziku četros
koncertos piepildīs pašmāju
kolektīvi – decembrī dievnamā varēs dzirdēt sieviešu
vokālā ansambļa «Guns»,
jauktā kora «Balti», Jelgavas
4. vidusskolas koru «Spīgo
studija» un «Spīgmeitiņas»,
kā arī kamerkora «Mītava»,
bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa» un Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas kora Ziemassvētku
koncertprogrammas.
Jau šosvētdien, 10. decembrī, pulksten
16 Svētās Annas baznīcā muzicēs sieviešu vokālais ansamblis «Guns». «Mūsu
koncerta nosaukums «Sniega pārslas
tavā logā» iedvesmots no Jāņa Lūsēna

dziesmas, ko arī izpildīsim koncertā. Tāpat skanēs Mārtiņa Brauna, manis pašas
sarakstīta mūzika un citu komponistu
skaņdarbi,» koncertprogrammu raksturo
ansambļa «Guns» vadītāja Guna Agruma,
papildinot, ka kopā ar «Guni» muzicēs
Uldis Timma (ģitāra).
16. decembrī pulksten 16 interesenti
aicināti apmeklēt jauktā kora «Balti» koncertu «Balti Ziemassvētki». «Ziemassvētku koncerts ir mūsu kora tradīcija, tādēļ
priecāsimies redzēt savus tuvos un mīļos,
lai kopā ieskandinātu Ziemassvētku laiku,
rastu svētku noskaņu un dalītos priekā,»
uz koncertu aicina kora «Balti» vadītāja
Maija Branka. Par muzikālo pavadījumu
gādās Sintija Šteinkopfa (klavieres), Māra
Ansonska (ērģeles), Ģirts Derums (klarnete) un Linda Zalāne (flauta).
Savukārt 19. decembrī pulksten 19
Svētās Annas baznīcā notiks Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu koru «Spīgo studija» un «Spīgmeitiņas» koncerts, kurā

skanēs komponista Bendžamina Britena
«Ziemas saulgriežu dziedājumi» un citas
Ziemassvētku laika melodijas, stāsta
«Spīgo studijas» diriģente Zane Stafecka.
Koncertā muzicēs arī solisti – 4. vidusskolas audzēkņi.
Bet īsi pirms Ziemassvētkiem – 21. decembrī pulksten 19 – dievnamā uzstāsies
kamerkoris «Mītava», bērnu vokālais
ansamblis «Rotiņa» un Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas koris. «Koncertprogrammā
būs, iespējams, mazāk zināmas Ziemassvētku dziesmas. Tāpat skanēs skaņdarbs
«Gospel Mass», kas korim «Mītava» ir
īpašs, jo ar to pirms 30 gadiem būtībā
sākās «Mītava»,» stāsta kolektīvu vadītāja
Agija Pizika. Instrumentālais pavadījums
– Māris Treijs un Pauls Eglītis. Koncertā
piedalīsies arī Rīgas Doma kora skolas
audzēkņi Eliāna Veinberga, Artūrs Biķernieks un Toms Kursītis.
Koncertus baznīcā aicināts apmeklēt
ikviens. Ieeja – par ziedojumiem.

