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Aicina pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

Tehnoloģiju vidusskolas
stadions piedzīvos pārmaiņas
 Ilze Knusle

Ar lietusūdens kanalizācijas un drenāžas
izbūves darbiem uzsākta Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas stadiona
pārbūve. Stadionā tiks
sakārtots skrejceļš, izveidoti vairāki sporta spēļu laukumi, kā
arī ierīkots plašs āra
funkcionālo trenažieru
laukums. Modernizētā
sporta infrastruktūra
būs pieejama ne tikai
skolas audzēkņiem un
pilsētniekiem – tajā savas prasmes pilnveidos
arī operatīvo dienestu
pārstāvji, jo vienlaikus
stadions tiks veidots
kā profesionāla mācību
bāze šo dienestu darbiniekiem.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Aiga
Anitena stāsta, ka nozīmīgākās
pārmaiņas, kas skars stadionu,
ir lietusūdens kanalizācijas un
drenāžas sistēmas izbūve, seguma nomaiņa, vairāku laukumu
izveide un ugunsdzēsības mācību
torņa ierīkošana. «Stadionā tiks
izveidots gumijas seguma skrej-

ceļš ar četriem skrejceliņiem 300
metru garumā un astoņiem skrejceliņiem 100 metru garumā, kura
vienā galā būs izvietots mācību
tornis ugunsdzēsējiem. Stadionā
atradīsies arī tāllēkšanas bedre un
lodes grūšanas sektors, basketbola laukums ar gumijas segumu un
futbola laukums ar dabisko zālienu. Tāpat tiks ierīkots plašs āra
funkcionālo trenažieru laukums.
Paredzēts, ka stadionā būs pieejami tādi trenažieri kā pievilkšanās
stieņi, līdztekas, baļķis, zviedru
siena, «TRX» piekares sistēma,
velotrenažieri, kardiotrenažieri,
spēka slēpes,» ieskicē A.Anitena,
piebilstot, ka laukums būs piemērots «CrossFit» treniņu un
sacensību rīkošanai. «CrossFit»
ir augstas intensitātes un spēka
treniņi visa ķermeņa fiziskai attīstībai. Stadiona rekonstrukcijas
darbus veic SIA «Kulk», un tie jāpabeidz līdz nākamā gada jūlijam.
Stadions tiek rekonstruēts,
īstenojot Interreg Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektu, un
tajā ir trīs partneri: Jelgavas
pašvaldība, kā arī Latvijas un
Lietuvas ugunsdzēsības dienesti.
Līdz ar to vairākas projekta aktivitātes ir vērstas uz ugunsdzēsēju
kapacitātes palielināšanu. Jāņem
vērā, ka Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā izveidoto bāzi
varēs izmantot arī citu operatīvo

dienestu darbinieki, lai uzlabotu
fizisko formu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste skaidro, ka ugunsdzēsēju vajadzībām Tehnoloģiju
vidusskolas stadionā tiks ierīkots
mācību tornis. Tas ļaus attīstīt
prasmes, kas nepieciešamas tieši
ugunsdzēsēja darbā – dzēšanu,
cilvēku glābšanu, ātrumu, smagu
priekšmetu pārvietošanu un citas.
Tā kā Jelgavā būs atbilstoša infrastruktūra, šeit plānots organizēt
arī ugunsdzēsības sacensības.
Projekts paredz arī citas aktivitātes ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai. Līdztekus dažādiem
izglītojošiem un informatīviem
pasākumiem, papildu inventāra
iegādei ieguvums būs arī VUGD
Jelgavas daļas, kas atrodas Dobeles ielā 16, sporta zāles remonts.
«Sporta zālei tiks veikts kosmētiskais remonts un iegādāts sporta
inventārs, tajā skaitā trenažieri,»
precizē V.Gribuste, norādot, ka
šobrīd ir noslēdzies iepirkums un
tiek izvērtēti saņemtie piedāvājumi. Līdz ko tiks noslēgts līgums,
sāksies remontdarbi.
Projekts «Tehniskās bāzes un
operatīvo dienestu speciālistu
fiziskās kapacitātes uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā»

tiek īstenots Interreg Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Projekta kopējais
budžets ir 564 290,38 eiro, no
kuriem 479 646,82 eiro jeb 85 procenti ir Eiropas Reģionālā fonda
finansējums (ERAF) un 84 643,56
eiro jeb 15 procenti – nacionālais
līdzfinansējums (5 procenti no
valsts budžeta un 10 procenti –
pašvaldības līdzfinansējums).
Jelgavas pilsētas pašvaldības
aktivitāšu īstenošanai projekta
finansējums veido 570 823,63
eiro, no kuriem 219 966,94 eiro
ir ERAF finansējums, 12 939,23
eiro – valsts budžeta dotācija,
savukārt 337 917,46 eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Diemžēl saskaņā
ar veiktajiem iepirkumiem par
stadiona pārbūvi faktiskās izmaksas ir ievērojami augstākas par
sākotnēji plānotajām un kopā ar
būvuzraudzību un autoruzraudzību veido 558 193,63 eiro – tas
nozīmē, ka nepieciešamā starpība
312 038,99 eiro apmērā pašvaldībai jāsedz pašai.
Visa projekta īstenošanas laiks
ir līdz 2020. gada 30. jūnijam.
Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā,
piesaistot ES finansējumu, tiek
rekonstruēti vēl divi stadioni – pie
Jelgavas Valsts ģimnāzijas un pie
Jelgavas 4. sākumskolas.

Nedaudz palielināsies maksa par atkritumu izvešanu
kalpojumi» valdes loceklis, ražošanas direktors Alvils Grīnfelds
Līdz ar dabas resursu
skaidro – izmaiņas saistītas ar
nodokļa likmes pieauto, ka no 2019. gada janvāra
gumu no 1. janvāra
dabas resursu nodokļa likme par
nedaudz palielināsies
sadzīves atkritumu apglabāšanu
maksa par atkritumu
tiek paaugstināta no 35 uz 43 eiro
izvešanu. Izmaiņas Jelpar tonnu, līdz ar to nepieciešams
gavas domes deputāti
palielināt atkritumu izvešanas
apstiprināja novembra
tarifu.
domes sēdē.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem sadzīves atkritumu norSIA «Jelgavas komunālie pa- matīvais daudzums gadā noteikts

 Ritma Gaidamoviča

1,5 kubikmetri, no janvāra par
vienu personu maksās septiņus
centus vairāk jeb 2,66 eiro mēnesī
(šobrīd – 2,59 eiro).
Privātmāju iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem par
viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējo
20,69 eiro vietā no 1. janvāra būs
jāmaksā 21,29 eiro. Tas nozīmē,
ka maksa par 140 litru atkritumu
konteinera izvešanu palielināsies
no 2,90 eiro uz 2,98 eiro, par 240

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

litru konteinera izvešanu – no
4,97 eiro uz 5,11 eiro, par 750 litru
konteinera izvešanu – no 15,52
eiro uz 15,97 eiro, par 770 litru
konteinera izvešanu – no 15,93
eiro uz 16,39 eiro, bet par 1100
litru konteinera izvešanu – no
22,76 eiro uz 23,42 eiro.
A.Grīnfelds norāda, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
maksu veido to savākšana un
pārvadāšana, apglabāšana un
dabas resursu nodoklis.
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Lai vairotu gadumijas svētku gaisotni,
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi
konkursu «Spožākais
pilsētvides objekts
Jelgavā 2018». Ikviens aicināts pievērst
uzmanību spožām
uzņēmumu namu fasādēm, izgaismotām
privātmājām un to
apkārtnei, daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām, ko
saimnieki dekorējuši
ar izdomu un gaumi.
Līdz 27. decembrim
konkursam var pieteikt savu, kaimiņa
vai kādu pilsētā pamanītu Ziemassvētkiem un Jaungadam
sapostu objektu.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti kategorijās: uzņēmumi,
privātmājas, daudzdzīvokļu
māju balkoni (lodžijas, logi) un
spožākā pilsētas iela.
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
pa tālruni 63005522, 63005558
vai elektroniski, rakstot pa

e-pastu prese@dome.jelgava.
lv. Piesakot objektu, jānorāda
nominācija, objekta adrese,
īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs.
Piesakot objektu elektroniski,
vēlams izgaismotā objekta foto.
Konkurss notiek jau 14. gadu,
un tajā tiks ņemta vērā objekta
atbilstība svētku tradīcijām un
pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Konkursā netiek
vērtēti divu iepriekšējo gadu
konkursa uzvarētāji. Uzvarētāji
tiks sumināti 2019. gada janvārī
un par noslēguma pasākumu
tiks informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs
Strods. Komisijas sastāvā būs
Būvvaldes vadītāja – galvenā
arhitekta vietniece, Arhitektūras un pilsētvides sektora vadītāja Zeltīte Bīmane, Būvvaldes
galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins,
Sabiedrisko attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju
attiecību galvenā speciāliste
Līga Klismeta, pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
speciālistes – projektu vadītāja
Eva Pucena un pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja.

Pieaugs maksa par Dzimtsarakstu
nodaļas pakalpojumiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa aktualizējusi tās
sniegto pakalpojumu cenrādi, vairākās pozīcijās
paaugstinot maksu. Jaunās cenas stāsies spēkā
no nākamā gada 1. janvāra, tā Jelgavas domes
novembra sēdē lēma deputāti. Turpinājums 3.lpp.

PATEICAMIES 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. Izsakām lielu
pateicību par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
2018. 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 «Latakva Fire Service», SIA «Coffee Grand», SIA
«NP Jelgavas Biznesa parks», SIA «SK «Zemgale»», SIA «IKD Birojs», SIA
«Velis-A», SIA «3C», SIA «Kanclers», 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», Kristīna Brigmane-Briģe, Ilga Antuža, Ansis Kapsis, SIA
«Āne EP», Guntis Cirša, SIA «Alejas projekti», Edgars Salmiņš, biedrība
«Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs».
Kopējā ziedotā summa par svētku salūtu, kas pārskaitīta SIA «Petarde
Ltd» – 9800 eiro.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Kopš marta, kad Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sāka realizēt šā gada reemigrācijas pilotprojektu un reģionos darbu
sāka reemigrācijas koordinatori, kuru
uzdevums ir ar praktisku informāciju un palīdzību dažādu jautājumu
risināšanā atbalstīt tos, kuri plāno
atgriezties Latvijā, Zemgalē atbalsts
sniegts jau 200 aizbraukušajiem.
Tāpat reģistrētas 19 ģimenes, kas jau
atgriezušās Latvijā, un tie ir vismaz 40
dažāda vecuma cilvēki, informē Zemgales reģiona reemigrācijas jautājumu
koordinators Edgars Jānis Paulovičs.
Lai izvērtētu pilotprojektā sasniegto
un diskutētu par turpmāko darbu,
11. decembrī pulksten 10 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks Zemgales reģionālā
konference «Aizbraukt vai atgriezties
Latvijā». Viens no konferences dalībniekiem būs Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs Rihards Kols, kurš stāstīs
par nupat Saeimā pieņemto Diasporas
likumu, kas jau no nākamā gada ieviesīs būtiskas izmaiņas darbā ar ārvalstīs
dzīvojošiem Latvijas valsts piederīgajiem. «Tam nav jābūt pilotprojektam,
bet gan valsts realizētam ilgtermiņa
pasākumu kopumam. Neapšaubāmi
pilotprojekts ir sniedzis pierādāmus
rezultātus, jo kopš vasaras Latvijā ir
atgriezušās aptuveni simts ģimenes,
ir izkristalizējušās arī problēmas – informācijas nepieejamība, atbildību
sadrumstalotība, birokrātiskais slogs.
Tāpēc šogad, strādājot pie jaunā
likuma, tajā jau ir iekļauti pieredzē
pamatoti atbalsta pasākumi,» saka
R.Kols. Komisijas priekšsēdētājs gan
uzsver, ka likuma mērķis nav atgriezt
Latvijā katru aizbraukušo. «Mūsu
valstij ir jārespektē katra cilvēka izvēle, tāpēc likuma galvenais mērķis ir
nezaudēt saikni ar mūsu diasporu,»
tā R.Kols, piebilstot, ka no visiem Latvijas valstspiederīgajiem aptuveni 15
procenti patlaban dzīvo ārpus valsts.
«Līdz šim Latvijā nebija skaidra diasporas politika, ministriju kompetences
un atbildība. Šobrīd likums skaidri
nosaka katras ministrijas atbildību
un veicamos uzdevumus, bet Ārlietu
ministrija būs tā, kas koordinēs visu
pasākumu kopumu,» skaidro R.Kols.
Likumā paredzēti arī reāli atbalsta
pasākumi – piemēram, lai atvieglotu
reemigrāciju, aizbraukušajiem būs
tiesības līdztekus dzīvesvietas adresei
ārvalstīs norādīt arī vienu adresi Latvijā.
Tas atrisinās virkni problēmjautājumu,
ar kuriem nācās saskarties tiem, kuri
vēlējās atgriezties Latvijā. Piemēram,
pilotprojekta gaitā šogad tiem, kuri
pēc ilgākas prombūtnes atgriezās
Latvijā un vēlējās veidot savu uzņēmumu, bija iespēja saņemt valsts grantu
9000 eiro apmērā biznesa uzsākšanai,
taču realitātē lielākā daļa no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem palika
neapgūti, jo viens no nosacījumiem
granta saņemšanai bija deklarēta dzīvesvieta ārvalstīs. Savukārt tiem, kas ir
deklarējuši dzīvesvietu ārvalstīs, nereti,
domājot par atgriešanos, problēmas
sagādā bērnu iekārtošana skolās
un bērnudārzos, ko bez deklarētas
dzīvesvietas Latvijā nav iespējams īstenot. Iespēja uzrādīt divas dzīvesvietas
šādas neērtības ļaus atrisināt. Tāpat
likums nosaka, ka Veselības ministrijai
ir jānodrošina diasporas locekļiem
iespēju veikt brīvprātīgas iemaksas,
lai iegūtu tiesības saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros.
Ar likumu turpmāk būs noteikts arī
tas, ka diasporai tiks sniegts atbalsts
latviešu valodas apguvei un pārbaudes
varēs veikt savā mītnes zemē, tur arī
iegūstot atbilstošu valsts valodas prasmes apliecību. Skolēniem tiks rīkotas
apmaiņas programmas, nodrošinot
iespēju diasporas jauniešiem uz laiku
mācīties Latvijas izglītības iestādēs.
Tāpat tiks atbalstītas latviešu skolas
un diasporas organizācijas ārvalstīs,
kā arī daudz plašāk paredzēts veicināt
aizbraucēju iesaistīšanos uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos.
«Vēl viens būtisks solis, kas jāīsteno,
ir vienotas informācijas platformas
izveide internetā, kurā katrs aizbraukušais varētu viegli atrast sev nepieciešamo informāciju. Tā varētu būt valsts
veidota platforma – diaspora.gov.lv,»
piebilst R.Kols.
Kamēr valstī tiek īstenots reemigrācijas pilotprojekts un tapa Diasporas
likums, arī Jelgavā, kā paši saka, uz
palikšanu ir atgriezušies cilvēki, kuri
vairākus gadus pavadījuši ārvalstīs.

AKTUĀLI

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris
Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu draugu
un paziņu lokā
kāds pēdējā laikā ir
atgriezies Latvijā pēc
ilgstošas prombūtnes?

«Nu nevarēju es pieņemt svešu mentalitāti»
Eduards, pēc septiņiem pavadītiem
gadiem ārzemēs atgriezies Jelgavā:
«Pametu 11. klasi vidusskolā un aizbraucu pie tēta
uz Norvēģiju strādāt. Mans
stāsts nav par to, ka šeit
maksāja maz, nevarēju savilkt
galus kopā, spieda kredīta
nasta… Godīgi sakot, vienkārši negribēju mācīties un
tāpēc arī aizbraucu. Tētis jau
ilgstoši strādā ārzemēs, un es
arī vēlējos to pamēģināt. Biju
kurjers, pelnīju 3000 eiro mēnesī – pietiekami labi, ja ņem
vērā, ka man nebija nekādas
profesijas. Man pietika visam,
ko kāroju, un vēl varēju iekrāt,
taču ir jāsaprot, ka tur dzīve
ir pavisam cita – tur tu esi
viens pats, strādā un tikai
strādā, tāpēc arī tērē mazāk.
Tev pat nav draugu, ar ko uz
klubu aiziet, nemaz nerunājot
par kādām citām izklaidēm.
Un mani arī uz ko tādu nemaz nevilka. Norvēģiem ir
pavisam cita mentalitāte, un

viņu vidū es vienkārši nejutos
labi. Bija grūti atrast kopēju
valodu. Jā, varbūt nedaudz
augstprātīgi skatās uz tevi
kā uz zemāku šķiru, bet es
neteiktu, ka to uz katra soļa
var izjust. Man vienkārši ar
viņiem nebija nekā kopīga,
tas arī viss. Vieglāk, strādājot
ārzemēs, ir atrast kopēju valodu ar sev līdzīgiem – tādiem
pašiem iebraucējiem kā tu:
poļiem, spāņiem… Norvēģijā
internacionālā skolā mācījos
norvēģu valodu, bija plāni arī
Norvēģijā turpināt mācības
nopietnāk, tomēr sapratu, ka
tā nav mana valsts… Pagrieziena punkts visam bija tas,
ka mums ar sievu piedzima
bērniņš. Viņa jelgavniece,
sapazināmies tepat, bet bērniņš piedzima Norvēģijā. Tad
arī nolēmām, ka vēlamies
bērnu audzināt savās mājās.
Varbūt tas tā jocīgi skan manā
vecumā, bet manī tomēr ir tā
vecā audzināšana. Skatoties,
kā norvēģi audzina savus
bērnus – tik brīvdomīgi –, mēs
ar sievu sapratām, ka to nevē-

lamies. Ja paliktu tur, mūsu
bērns mentāli būtu pavisam
cits cilvēks, jo tāda būtu viņa
apkārtējā vide, tāpēc atgriezāmies. Sākumā gan tikai sieva
ar bērnu, es vēl pamēģināju
strādāt citās valstīs – Vācijā
un Lielbritānijā, taču šogad
arī tam pieliku punktu, un nu
visi kopā esam atgriezušies uz
palikšanu Jelgavā.
Neteikšu, ka ir viegli, šobrīd
atrodamies sākuma punktā.
Pirms pāris mēnešiem nodibināju Jelgavā savu uzņēmumu
SIA «RER group», kas piedāvā pilnu uzkopšanas servisu
jebkurā objektā – būvgružu
un citu atkritumu izvešanu,
uzkopšanu pēc celtniecības
darbiem, logu mazgāšanu, ēku
fasāžu mazgāšanu, mēbeļu,
bruģa, notekūdeņu izvadsistēmu tīrīšanu, mežu attīrīšanu,
demontāžas darbus. Pirmie
klienti jau ir! Līdzīgā jomā
pieredzi guvu, strādājot Vācijā,
taču tagad saprotu, ka darbu
tur un šeit salīdzināt nevar –
klients ir pavisam cits. Taču
esmu gatavs nepadoties!

Par to, ka Latvijā tiek īstenots reemigrācijas pilotprojekts, uzzināju pavisam
nejauši – tikai tad, kad jau biju
atgriezies, devos pēc padoma
uz Zemgales Uzņēmējdarbības
centru, kas darbojas Zemgales
plānošanas reģiona paspārnē.
Tur arī iepazinos ar Zemgales
koordinatoru reemigrācijas
jautājumos un uzzināju, ka
valsts piedāvā grantu tiem,
kas atgriezušies Latvijā un
vēlas uzsākt savu biznesu.
Diemžēl izrādījās, ka es neatbilstu nosacījumiem – tāpat kā
daudzi citi, es nebiju deklarējis
savu dzīvesvietu ārzemēs. Nē,
nepārprotiet, es neatgriezos
Latvijā tāpēc, ka cerēju uz
kaut kādu finansiālu atbalstu,
taču, ja jau valsts kaut ko tādu
piedāvā, tad būtu patīkami, ja
arī reemigranti par to zinātu.
Vispār tā mazliet dīvaini sanāk – Norvēģijā deklarējies
nebiju, bet saņēmu tur bērna
piedzimšanas pabalstu, taču
tajā pašā laikā Latvijā es netieku uzskatīts par cilvēku, kurš
reemigrējis…»

«Latvija nav mainījusies, mainījies esmu es»
Raivis, pēc pieciem
pavadītiem gadiem
ārzemēs atgriezies Jelgavā:
«23 gadu vecumā pēc skolas
absolvēšanas nolēmu sākt pats
savu dzīvi, pilnīgi patstāvīgi –
noīrēju dzīvokli, atradu darbu,
un tad sākās – īres maksa,
komunālie rēķini, kaut kas
jāēd, kaut kas jāvelk mugurā…
Nu nevarēju es ar algu to visu
nosegt. Pēc profesijas esmu
apdares darbu tehniķis, tolaik
varēju nopelnīt ap 750 eiro
mēnesī – tās ir kapeikas, ar kurām izdzīvot nevar. Viss bija tā
sakrājies, ka sapratu – tādu dzīvi
dzīvot nevēlos. Galvā bija tikai
viena doma – ātrāk tikt prom
no šīs valsts, no šīs sistēmas.
Motivācijas palikt šeit nebija
nekādas. Aizbraucu prom, atpakaļ neskatoties. Tolaik pat
nebija doma, ka kaut kad varētu
atgriezties. Lielbritānijā nedēļā
pelnīju aptuveni tik, cik šeit
mēnesī, varēju atļauties visu,
kas man nepieciešams. Pārsvarā
strādāju celtniecībā, bet bija arī

citi darbi. Sūdzēties nevarēju.
Kāpēc atgriezos? Nē, tas diemžēl
nav valsts reemigrācijas plāna
nopelns. Godīgi sakot, es, pat
tur, Anglijā, esot, nezināju, ka
tāds eksistē. Manuprāt, tas viss
tiek organizēts tik slepeni, ka
es nesaprotu, kā kāds vispār
šādu informāciju atrod. Pats
biju internetā iesitis, vai, man
atgriežoties, ir iespēja cerēt uz
kādu atbalstu. Sāku lasīt kaut
kādus rakstus, bet precīzu un
vienuviet apkopotu informāciju
tā arī neatradu. Šodien taču ir
feisbuks – kāpēc jālieto citi grūtāk pieejami kanāli un vēl par
to valstij jāmaksā? Manuprāt,
vislabākais veids, kā sasniegt
aizbraucēju auditoriju Lielbritānijā, ir vietnē Facebook lapa,
ko paši aizbraucēji Anglijā ir
izveidojuši – «Latvieši UK».
Pats arī to regulāri pārlapoju,
bet nekad neesmu tur uzdūries
uz mūsu valsts aicinājumu atgriezties mājās. Tāpat ārzemēs
dzīvojošie latvieši regulāri lasa
Tvnet vai Delfi portālus, taču
pa ministriju mājaslapām mēs,
protams, nesērfojam. Iespējams,

tas ir iemesls, kāpēc neiegūstam
šo informāciju. Ar Zemgales
reģiona reemigrācijas jautājumu koordinatoru Edgaru Jāni
Pauloviču iepazinos jau tad, kad
biju atgriezies Latvijā. Kāpēc
atgriezos? Viss jau bija labi, bet
… tās nebija Mājas. Cilvēkam
pieaugot, mainās arī domāšana,
un es pamazām sāku saprast, ka
vēlos pārnākt mājās un runāt
latviešu valodā, gribu satikt
draugus, savu ģimeni, un, ja
vēl padomāju par nākotni – vai
es būšu gatavs, ka mans bērns
runās citā valodā, ka viņam būs
cita tautība. Nē. Mēs ģimenē
esam trīs bērni, un jau tad, kad
Latvijā uzsāku savu patstāvīgo
dzīvi, sapratu, ka vecākiem nav
iespēju mums visiem palīdzēt,
tāpēc arī vēlējos visu darīt pats.
Es neizturēju, bet visa mana ģimene izturēja – es biju vienīgais,
kurš aizbrauca. Viņi visi palika
šeit. Protams, arī tā bija zināma
motivācija atgriezties.
Šobrīd jau pusgadu esmu
Jelgavā un to nenožēloju. Kas
Latvijā ir mainījies? Es nedomāju, ka Latvija šo piecu gadu laikā

ir mainījusies, man pat brīžiem
šķiet, ka vispār neesmu nekur
prom bijis… Nu, jā, algas varbūt
mazliet augušas, bet Latvija palikusi tā pati. Atšķirība ir tikai
tā, ka mainījies esmu es. Tikai
tagad apzinos, ka tolaik spriedu,
iespējams, bērnišķīgi, īstermiņā.
Dzīves skola mani ir izmācījusi,
jo, ja tu kaut ko dari, tad tu
mācies katru dienu. Šodien es
varu atvērt vārtus, ko iepriekš
nespēju – man vairs nav bail
kļūdīties, nav bail par to, ko citi
par mani padomās, nav bail pašam meklēt kontaktus, uzrunāt
cilvēkus. Esmu gatavs cīnīties!
Ideju galvā ir daudz. Pagaidām
dzīvoju no iekrājumiem, tāpēc
uzsākt dzīvi Jelgavā nebija grūti.
Šobrīd iegūstu C kategorijas autovadītāja tiesības. Turpmākais
mērķis ir Jelgavā atvērt ķīniešu
restorānu – zinu, ka tas būtu
rentabli, arī ēdināšanas sfēru
Anglijā paspēju iepazīt...»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
ilustrācija:
www.LVportals.lv

Evija, strādā
meliorācijas
jomā:
– Man ir radiniece, kura
pēc vidusskolas aizbrauca
mācīties un strādāt uz Dublinu.
Šobrīd, pēc septiņu gadu prombūtnes, viņa ir atgriezusies Latvijā.
Domāju, ka galvenokārt tas ir
ģimenes pieauguma dēļ – ārzemēs
viņa iepazinās ar vīrieti, kurš arī ir
latvietis, un abi nolēma, ka veidot
ģimeni un audzināt bērnus būs
labāk savās dzimtajās mājās.
Kristīne, jaunā māmiņa:
– Pati kādreiz
braucu piepelnīties uz
Lielbritāniju,
strādāju ražotnē, taču atgriezos – sapratu,
ka tur var dzīvot labi, bet mājas
ir mājas. Šobrīd arī ekonomiskā
situācija valstī pamazām turpina
uzlaboties – minimālās algas apmērs ir audzis, valsts vairāk atbalsta
daudzbērnu ģimenes. Nav iemesla
skriet projām.
Vadims, velosipēdu meistars:
–
Mans
draugs ir tikko atgriezies
no Šveices.
Latvijā viņš bija būvnieks, pelnīja
ap 40 eiro dienā, bet tad pieņēma
pasūtījumu ārzemēs un saprata –
tur var pelnīt vairāk. Pēdējā laikā
viņš strādāja rūdas raktuvēs un
par 10 stundu darbu saņēma ap
140 eiro. Vēloties atrasties tuvāk
ģimenei, viņš atkal ir atgriezies
mājās, Latvijā, bet grūti pateikt, uz
cik ilgu laiku. Kad esi pieradis pie
prāvas naudas summas ik mēnesi,
samierināties ar mazākiem ienākumiem ne vienmēr izdodas.
Ilva, strādā
ēdināšanas
nozarē:
– Mans brālis
savulaik devās strādāt uz
ārzemēm, bet
nu ir atgriezies mājās – viņam bija
pārāk grūti vienam bez ģimenes
un draugiem. Šobrīd viņš ir atradis
iespēju, kā apvienot divus darbus,
un labi nopelna arī tepat, Latvijā.
Tomass, IT
speciālists:
– Es pazīstu
daudz tādus
cilvēkus, un
pats savulaik
esmu atgriezies no Lielbritānijas. Domāju, ka
daudziem ir ilūzija, ka citur vienmēr
ir vieglāk un labāk. Nē! Arī šeit, Latvijā, ir visas iespējas – labāk mājās
būt vidusslānim, nekā uzdzīvot
vienatnē ārzemēs.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

Notiks Senioru veselības diena
 Ritma Gaidamoviča

17. decembrī no pulksten 11 Sabiedrības
integrācijas pārvaldes
(SIP) telpās Skolotāju
ielā 8 notiks Senioru
veselības diena. Seniori
varēs bez maksas veikt
veselības pārbaudes
testus, uzklausīt uztura
speciālista padomus,
kā arī piedalīties lekcijā
par emocionālo veselību un fizisko aktivitāšu
ietekmi uz veselību.
Dalībai pasākumā nepieciešams iepriekš
pieteikties.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste veselības
veicināšanas jautājumos Karolina Lankovska informē, ka
Senioru veselības diena notiks
no pulksten 11 līdz 15. Šajā

Galvenie pienākumi:
• Organizēt darbus –
– Jelgavas pilsētas transporta būvju ikdienas
un periodiskai uzturēšanai;
– ielu un ietvju mehanizētai tīrīšanai;
– ielu un ietvju uzturēšanai ziemas periodā;
• Pārraudzīt būvdarbu kvalitāti ielu un ietvju
būvdarbu laikā;
• Izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās
specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai par amata kompetencē esošajiem
jautājumiem;
• Sniegt konsultācijas iedzīvotājiem un
iestādēm.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• Augstākā izglītība (vēlams – profesionālā
izglītība inženierzinātņu nozarē);
• Labas datorprasmes («Word», «Excel», vēlama
pieredze ar «CAD», «ĢIS» datorprogrammām);

Pils salas skatu tornis
ziemā būs slēgts

laikā pasākuma dalībnieki varēs
bez maksas noteikt holesterīna
un cukura līmeni asinīs, veikt
ķermeņa kompozīcijas analīzi
un saņemt uztura speciālista
ekspreskonsultāciju.
No pulksten 11.30 līdz 13 seniori aicināti piedalīties lekcijā «Kā
rast dzīvesprieku un laimi seniora
ikdienā», ko vadīs psihoterapeite
Aina Poiša, bet no pulksten 13.30
līdz 15 notiks lekcija «Fizioterapeita praktiskie ieteikumi
senioriem veselības uzlabošanā
un saglabāšanā», un to vadīs
fizioterapeite Egija Kovaļenko.
Senioru veselības dienas pasākumi ir pieejami bez maksas,
taču dalībniekiem uz visām aktivitātēm iepriekš jāpiesakās,
zvanot pa tālruni 63048913 vai
63012542.
Šis pasākums ir viena no Veselības veicināšanas programmas
aktivitātēm Jelgavā, ko atbalsta
 Ilze Knusle
Eiropas Sociālais fonds.

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486) aicina darbā
VECĀKO IELU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERI (uz nenoteiktu laiku).
• Zināt un ievērot spēkā esošos normatīvos
aktus sava amata kompetences ietvaros;
• Vēlams būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu
būvuzraudzībā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēnešalga – bruto darba alga
atbilstoši kvalifikācijas pakāpei:
A līmenis – 1241,00 EUR, B līmenis – 1094,00 EUR.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz
2018. gada 28.decembrim pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai pa pastu uz adresi JPPI
«Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a,
Jelgavā, LV-3001.
Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi.

Paziņojums par dzīvojamai mājai Māras ielā 6, Jelgavā,
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2018. gada 27. novembrī Jelgavas
pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja zemes vienības Māras ielā 6, Jelgavā, dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotas personas ierosinājumu un pieņēma lēmumu pārskatīt dzīvojamai mājai
(kadastra apzīmējums 09000030062001) Māras ielā 6, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala robežas.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem
Nr. 18-9 «Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu», aicinām
dzīvojamās mājas Māras ielā 6, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas
datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā – pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14. Priekšlikumus iespējams nosūtīt arī
elektroniskā veidā pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Kontaktpersona: Līga Beiere. Tālrunis: 63005552.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība rīko konkursu «Apbūves tiesības piešķiršana zemes
gabala daļai Zālītes ielā 2, Jelgavā» par apbūves tiesības piešķiršanu zemes
gabala Zālītes ielā 2, Jelgavā, daļai 15 000 m2 platībā, kura tiks precizēta pēc uzmērīšanas
dabā, krematorijas – sēru nama, kolumbārija un to funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju
būvniecībai.
Iepazīties ar konkursa noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.
Konkursa piedāvājumu var iesniegt līdz 2019. gada 1. februārim pulksten 14.30 – Jelgavas
pilsētas domē Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā.
Darba laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten
8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.

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

pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: transportlīdzeklis – traktors «VTZ 30SCH» un metāla lāpsta (traktoram)
sniega tīrīšanai.
2. Izsoles norise: 2018. gada 12. decembrī pulksten 10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a,
Jelgavā, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā vai mājaslapas
www.jelgava.lv sadaļā «Sludinājumi» un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu klātienē var apskatīt līdz 2018. gada 11. decembrim, iepriekš sazinoties
ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi, mobilais tālrunis 26016003.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums jāiesniedz 2018. gada 12. decembrī pulksten 10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 300,00 euro, kas
jāsamaksā pirms izsoles, veicot pārskaitījumu uz JPPI «Pilsētsaimniecība» bankas kontu – AS
«SEB banka», konta numurs LV61UNLA0050001003121 – un norādot maksājuma mērķi
«Transportlīdzekļa – traktora «VTZ 30SCH» un metāla lāpstas (traktoram) sniega tīrīšanai izsoles
nodrošinājums».
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto:
«Pilsētsaimniecība»

No 1. decembra apmeklētājiem slēgts Pils salas
skatu tornis, kas nebūs pieejams visu ziemas
sezonu. «Šādu lēmumu pieņēmām apmeklētāju
drošības nolūkos – tā kā tornis ir brīvpieejas objekts, mainīgos laikapstākļos nevaram garantēt
apmeklētāju drošību un to, ka pakāpieni nebūs
slideni,» skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Viņš uzsver: «Īpaši pie upes,
Pils salā, laikapstākļi ir ļoti mainīgi, un garantēt drošu pieeju
skatu tornim stipra vēja, lietus,
sniega un sala apstākļos nav
iespējams – pakāpieni un margas
var būt slideni. Turklāt tornis ir
arī diezgan augsts – 19,2 metrus
–, un atrašanās skatu platformā

stipra vēja laikā var būt bīstama.»
Skatu tornis ir norobežots ar
brīdinājuma lentēm, kā arī ir
demontēti apakšējie pakāpieni –
tas īstenots tādēļ, lai gadījumā, ja
lentes tiktu norautas un nebūtu
pamanāms, ka ieeja skatu tornī
ir liegta, tajā nevarētu uzkāpt.
Tāpat uz skatu torņa platformas

 Ritma Gaidamoviča

Valsts meža dienesta
(VMD) Zemgales virsmežniecība saņēmusi jaunākās paaudzes
meža ugunsdzēsības
autocisternu.

Foto: Ivars Veiliņš
cības rīcībā jau bija divas ugunsdzēsības automašīnas, kas regulāri iesaistītas meža ugunsgrēku
dzēšanā – arī šovasar Stiklos
notikušajā meža ugunsgrēkā.
Šobrīd ir saņemta jauna «Mercedes Benz Unimog 4023» meža
ugunsdzēsības autocisterna, kas
iegādāta par VMD papildu piešķirto finansējumu – šāda autocisterna izmaksā vairāk nekā 234
tūkstošus eiro. «Automašīna ir
kā visurgājējs. Tai ir visu riteņu
piedziņa, tā var braukt pat pa
1,3 metrus dziļu ūdeni, dubļiem,
grūti piebraucamās vietās, un
tai ir virkne citu priekšrocību.
Ūdens cisternas ietilpība – 2,5 kubikmetri,» stāsta VMD Meža un

vides aizsardzības daļas vadītājs
Zigmunds Jaunķiķis, norādot, ka
modernā automašīna ir speciāli
paredzēta meža ugunsgrēku
dzēšanai. Jaunā automašīna pēc
nepieciešamības tiks izmantota
visā Zemgales virsmežniecībā.
J.Grava norāda, ka viena no
Zemgales virsmežniecības rīcībā
esošajām automašīnām atrodas
Tukumā, viena – Bauskā, bet
jaunās autocisternas bāze būs
izvietota Mežciemā.
Šogad līdz 27. novembrim Zemgales virsmežniecībā reģistrēti 92
meža ugunsgrēki ar uguns skarto
platību 41 hektāra apmērā, no kuriem 30 meža ugunsgrēki notikuši
Jelgavas nodaļas teritorijā.

Pieaugs maksa par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem
No 1.lpp.

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska
skaidro, ka nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenas nav mainījušās kopš 2011. gada, taču
izdevumi ir ievērojami auguši.
«Esam veikuši ekonomiskos aprēķinus, kas apliecina, ka diemžēl
ir nepieciešams paaugstināt nodaļas sniegto pakalpojumu cenas.
Tāpat, izskatot šī brīža maksas
pakalpojumu piedāvājumu, esam
nolēmuši izslēgt vairākas pozīcijas, kas vairs nav aktuālas,»
skaidro D.Pavlovska.

Nozīmīgākās izmaiņas paredz,
ka no 1. janvāra par laulību
noslēgšanas svinīgo ceremoniju
Dzimtsarakstu nodaļas telpās
pārim būs jāmaksā 37,09 eiro
(šobrīd 28,46 eiro). Ja pāris vēlas
reģistrēt laulību citā piemērotā
vietā Jelgavas administratīvajā
teritorijā un personas, kuras
vēlas noslēgt laulību, nodrošina
laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus,
jāmaksā būs uz pusi vairāk –
turpmāk šis pakalpojums maksās
83,19 eiro līdzšinējo 42,68 eiro
vietā. Par laulību noslēgšanu

Īsi
 Šodien, 6. decembrī, no pulksten 12 līdz 15 Jelgavas poliklīnikā
notiks bezmaksas mirdzaritmijas
riska pārbaudes – pasākuma gaitā
jelgavniekiem būs iespēja pārbaudīt
pulsu, nosakot iespējamos ritma
traucējumus, un saņemt kardiologa
konsultāciju mirdzaritmijas profilaksei, diagnosticēšanai un ārstēšanai.
Pacientu biedrības «ParSirdi.lv» vadītāja
Inese Mauriņa norāda, ka konsultācijas
sniegs speciālistu komanda – četri
mediķi. Tas nozīmē, ka vienlaikus varēs
pieņemt četrus cilvēkus. Viena konsultācija ilgs piecas līdz desmit minūtes
– tās laikā tiks pārbaudīts pulss un
sniegts speciālista padoms. Interesentu
pieņemšana norisināsies rindas kārtībā.
Iepriekš pieteikties nav nepieciešams.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas Insulta vienības dati liecina,
ka aptuveni pusei insulta pacientu tiek
konstatēta mirdzaritmija – izplatīts
sirds ritma traucējums –, kas vairumā
gadījumu ilgstoši netiek ārstēts. Pacientu biedrība «ParSirdi.lv» sadarbībā ar
Latvijas Kardiologu biedrību un Latvijas
Hipertensijas un aterosklerozes biedrību
aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību
mirdzaritmijai, tās atpazīšanai un ārstēšanas iespējām kampaņā «Atpazīsti
mirdzaritmiju – izvairies no insulta!».
Jelgavā kampaņa notiek sadarbībā
ar «Jelgavas poliklīnikas akadēmiju».
Mirdzaritmija ir izplatīts sirds ritma
traucējums – viens no bīstamākajiem
insulta riska faktoriem, kad sirds priekškambari nevis ritmiski saraujas, bet trīc
jeb mirgo. Tā rezultātā sirdī asinis lēnāk
nokļūst no priekškambariem kambaros,
kas var veicināt trombu veidošanos.
Savukārt šie trombi var izkļūt no sirds un
nonākt smadzenēs, aizsprostot artērijas
un pārtraukt asinsapgādi smadzenēs,
izraisot insultu. Mirdzaritmiju iespējams
laicīgi diagnosticēt un sekmīgi ārstēt.

balstiem ir izvietoti informatīvi
paziņojumi. Objekta apsaimniekotāji to regulāri apsekos arī
ziemas sezonā. Skatu tornis būs
slēgts līdz pavasarim – brīdis,
kad tornis atkal būs pieejams
apmeklētājiem, būs atkarīgs no
laikapstākļiem.
Jāuzsver, ka Pils salu pastaigām varēs izmantot arī ziemā
– vārti uz salu netiks slēgti.
Pils salas skatu tornis tika
atklāts šī gada 28. jūnijā un jau
kļuvis par iecienītu pilsētnieku
un Jelgavas viesu apskates objektu – pirmā mēneša laikā vien
to apmeklēja 20 000 cilvēku, bet
līdz 1. decembrim – 53 071 inte Decembrī mazākie jelgavnieki
resents, turklāt tornī ir svinētas
Jelgavas pilī var apmeklēt dažādas
arī kāzas.
Ziemassvētku darbnīcas. Radošajās

Virsmežniecība saņem jaunu
ugunsdzēsības auto

Zemgales virsmežniecības virsmežzinis Jānis Grava norāda, ka
šis ir vērtīgs ieguvums, kas lieti
noderēs ikdienas darbā. Zemgales
virsmežniecībā šogad reģistrēti 92
meža ugunsgrēki, no tiem 30 –
Jelgavas nodaļas teritorijā.
Viena no VMD funkcijām ir
meža ugunsdrošības uzraudzība
un meža ugunsgrēku atklāšana,
ierobežošana un likvidēšana, tāpēc ļoti svarīgs ir materiālās bāzes
nodrošinājums. Ja tiek saņemts
izsaukums uz meža ugunsgrēku,
nekavējoties uz notikuma vietu
dodas VMD attiecīgā reģiona
ugunsdzēsības brigāde. «Meža
ugunsgrēkos mēs esam galvenie.
Ja tiek piezvanīts uz tālruņa
numuru 112 un ziņots, ka ir konstatēts meža ugunsgrēks – pirmie
izbraucam mēs,» stāsta J.Grava.
Līdz šim Zemgales virsmežnie-
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ārpus Dzimtsarakstu nodaļas,
piemēram, ieslodzījuma vietā,
ārstniecības iestādē vai mājās,
ja kāds no laulības slēdzējiem
ir slimnieks, kurš nevar pats
pārvietoties, būs jāmaksā 39,42
eiro līdzšinējo 14,22 eiro vietā.
Savukārt Mazās svētku zāles
īres maksa no 1. janvāra būs – 17
eiro līdzšinējo 11,29 eiro vietā.
«Ja pāris izvēlas laulību reģistru
parakstīt Dzimtsarakstu nodaļas
kabinetā, klātesot diviem pilngadīgiem lieciniekiem, jāsamaksā
vien valsts nodeva, kas ir 14 eiro,»
stāsta D.Pavlovska.

darbnīcās aicinātas piedalīties grupas,
sākot no 15 cilvēkiem. Īpaši aicināti skolēni, taču pasākumos var piedalīties arī
vecāki interesenti. Ziemassvētku vēstuļu
darbnīcā būs iespēja pašiem izgatavot
vēstuli vai kartīti vecākiem, rotājot to ar
lakas zīmogu, bet piparkūku darbnīcā
varēs iemācīties izgreznot piparkūkas.
Savukārt karstās šokolādes darbnīcā
caur pils galma dāmas stāstiem varēs
uzzinās vairāk par šokolādi un spokiem
Jelgavas pilī, malkojot karsto šokolādi.
Dalības maksa Ziemassvētku vēstuļu
darbnīcā ir 3,50 eiro no personas, par
piparkūku un karstās šokolādes darbnīcas apmeklējumu jāmaksā 5 eiro.
Jāpiebilst, ka grupas pavadonim dalība
darbnīcās ir bez maksas. Tāpat Jelgavas
pils piedāvā arī izbraukuma darbnīcas.
Pieteikties Ziemassvētku darbnīcām var
pa e-pastu informacija@llu.lv vai pa
tālruni 26400991.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojis labākos autobusu
vadītājus oktobrī – tie ir Agris Špers
un Valentīns Skopecs. JAP informē,
ka A.Špers atzīts par labāko autobusu
vadītāju pilsētas pārvadājumos, bet
V.Skopecs – reģionālajos starppilsētas
pārvadājumos.

LAIPNI AICINĀM TOPOŠO
PIRMKLASNIEKU VECĀKUS
AR BĒRNIEM UZ
ATVĒRTO DURVJU DIENU
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLĀ
8. DECEMBRĪ PULKSTEN 11.30.
Iepazīstināsim jūs ar skolu, izglītošanās
iespējām, sniegsim atbildes uz jautājumiem.
Bērniem tiks organizēta nodarbība, kura
ietvers ekskursiju pa skolu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padome uzsāk kultūras
pasākumu projektu
pieņemšanu 2019. gadam.
Iesniegšana – no 2018. gada
10. decembra līdz 2019. gada 10. janvārim.
Sīkāka informācija pieejama mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv (sadaļā «Nolikumi»)
vai pa tālruni 63023461, 25900004.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

Būvnieka atbildība nebeidzas līdz
ar objekta nodošanu ekspluatācijā
PAŠVALDĪBAS FIKSĒTIE DEFEKTI OBJEKTOS, KO GARANTIJAS LAIKĀ BŪVNIEKS NOVĒRSIS PAR SAVIEM LĪDZEKĻIEM
Nogruvums
Meža
kapos.

Nekvalitatīvi ieklāts segums trenažieru laukumā
Dobeles šosejā.

Bojā
gājis koks
Meža kapos.
Nolupis marķējums
Rūpniecības ielā.

Nolupusi krāsa
soliņam stacijas termināla
rajonā.

Iesēdusies kanalizācijas akas lūka Zemgales prospektā.

Foto: «Pilsētsaimniecība»
 Ilze Knusle

«Šobrīd mūsu apsaimniekošanā ir 33 pilsētas infrastruktūras objekti, sākot
no autobusu pieturām un
vides objektiem un beidzot ar rekonstruētiem ielu
posmiem, kuriem ir spēkā
garantija. Tas nozīmē, ka
garantijas laikā, kas lielākoties svārstās no diviem
līdz septiņiem gadiem,
konstatētos defektus būvnieks novērsīs par saviem
līdzekļiem. Iedzīvotājiem
gan vairāk interesē redzamā daļa – ja ir bojājums,
lai tas tiktu novērsts, neiedziļinoties, kurš un par
kādu naudu to veic. Taču
pašvaldībai būtiska ir arī
neredzamā daļa – katru
šādā veidā ietaupītu eiro
varam izmantot citu objektu sakārtošanai un izveidei,» norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.

dās pēc ziemas. Konstatētie defekti
tiek fiksēti aktā, nosakot arī reālus
termiņus to novēršanai, un par to
tiek informēts objekta būvnieks.
Ja nepieciešams, tiek veikta pilna
objekta apskate, kurā piedalās arī
būvnieku pārstāvis un objekta būv
uzraugs. «Mēs ne vien konstatējam
defektus, bet arī izvērtējam, kāpēc tie
radušies – būvniekam jānovērš tikai
tie defekti, kas radušies viņa vainas
dēļ, piemēram, ja nav precīzi ievērota
tehnoloģija, izmantots ne visai kvalitatīvs materiāls,» skaidro M.Mielavs.

Objektā atbild no A līdz Z

Konstatētie defekti ir dažādi, bet
visbiežāk tie ir komunikāciju aku un
lūku aizbīdņu iesēdumi, izskalojumi
nogāzēs, krāsoto elementu defekti,
piemēram, rūsa vai krāsas apdrupums,
horizontālā marķējuma defekti. «Piemēram, ja tiek veikta grāvja pārbūve,
speciāli paredzot risinājumus, lai
neveidotos izskalojumi, taču tie garantijas laikā ir radušies, tā ir būvdarbu
veicēja atbildība, ja vien projektā nav
ieviesusies kļūda. Tāpat kā piemēru
var minēt ielu horizontālo marķējumu
– tiek ņemts vērā fakts, ka tas nodilst
Pilsētas infrastruktūras uzturē- dabiski, tomēr, ja marķējums atlec
šana ir būtiska pozīcija pašvaldības no asfalta vai nodrūp, tas ir brāķis,»
budžetā. Piemēram, šogad «Pilsēt- stāsta M.Mielavs. Būtiski, ka būvnieks
saimniecība» šim mērķim, ieskaitot atbild ne vien par pašu darbu, bet arī
arī valsts dotāciju ielu uzturēšanai, par izmantoto materiālu atbilstību – ja
atvēlēja gandrīz 4 miljonus eiro. tiek būvēta iela, tad atbildība ir jāuzUn, lai gan preņemas gan par ascīzu summu, cik Lai problēmas varētu ātrāk un efek- falta seguma kvauzņēmēji tērē gatīvāk novērst, M.Mielavs aicina arī litāti, ietves bruģa
rantijas remonkvalitāti, soliņu
tiem, pateikt nav iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un par krāsu, gan arī par
iespējams, jo uz- pamanīto ziņot Jelgavas Pašvaldības luksoforu un ceļa
ņēmumam šāda
operatīvās informācijas centram, zīmju kalpošanu,
informācija nav
pat par iestādītazvanot pa bezmaksas iedzīvotāju jiem kokiem un
jāsniedz, M.Mielavs lēš, ka tā nav
atbalsta tālruni 8787 vai atzīmēt iesēto zāli. «Bija
maza. «Pašlaik
kad pēc
problēmu interaktīvajā kartē, kas gadījums,
Jelgavas pašvaldīkapsētas teritoripieejama mājaslapā
bas prakse ir liejas paplašināšanas
lajiem publiskās
darbiem konstatēwww.pilsetsaimnieciba.lv.
infrastruktūras
jām, ka vairāki no
objektiem noteikt garantijas termiņu iestādītajiem kokiem nav pārziemojuši
5–7 gadus, un šajā laikā katrā objektā un aizgājuši bojā. Tā kā visi koki tika
tiek konstatēti defekti, dažos – pat vienādi kopti, bet citi bija veseli, visvairākkārt.»
drīzāk, šie bija nekvalitatīvi stādi vai
arī tos nepareizi iestādīja, un uzņēmuApseko arī ikdienā
mam, kurš veica teritorijas paplašināInfrastruktūras objektu apsekoša- šanas darbus, bija pienākums iestādīt
na ietilpst «Pilsētsaimniecības» spe- jaunus kokus,» norāda M.Mielavs.
ciālistu ikdienas darbu pienākumos,
pārsvarā tos novērtējot vizuāli, bet Nodrošinās pret «negribu»
vidēji reizi gadā tiek veikta rūpīga un «nevaru»
«Pilsētsaimniecības» vadītājs stāspārbaude, lai novērtētu objektu
stāvokli. Visbiežāk tas tiek darīts ta, ka iestādes speciālisti regulāri
pavasarī, jo lielākoties defekti parā- apseko objektus arī būvdarbu laikā,

veicot dažādus būtiskus mērījumus, dāvājumu – uzņēmums var piedāvāt
kas ļauj pārliecināties par kvalitāti. garāku termiņu nekā minimālo, kas
Piemēram, šopavasar Romas ielā, kur noteikts iepirkuma prasībās.
tika asfaltēts ielas posms no Zemeņu
līdz Turaidas ielai, pašvaldības spe- Arī katrai atļaujai ir garantija
Garantija tiek piešķirta ne tikai
ciālisti būvdarbu laikā konstatēja aku
bojājumus, ko būvnieks novērsa. Tā- būvdarbiem, bet arī rakšanas darpat katrā objektā ir būvuzraugs, kas biem. M.Mielavs norāda – katrai
arī ir līdzatbildīgs par gala rezultāta rakšanas darbu atļaujai pilsētas teritorijā, ko izsniedz
kvalitāti.
Neskatoties uz POIC SAŅEMTO ZIŅOJUMU SKAITS «Pilsētsaimniecība», ir noteikts gato, ir situācijas,
PAR AKTUĀLO JELGAVĀ
rantijas termiņš –
kad būvnieks neatzīst savu vainu • 2018. gada 10 mēnešos – 10 826 2 gadi. «Šādā veidā
varam nodrošināt,
tajā, ka ir radies
• 2017. gadā – 12 773
lai rakšanas vietā
defekts, un neielas segums tiktu
vēlas to novērst. • 2016. gadā – 12 374
atjaunots kvalitaNākas dzirdēt arī • 2015. gadā – 10 268
tīvi,» viņš skaidro.
tādas atrunas, ka
Šī iemesla dēļ ieskonkrēto darbu • 2014. gadā – 9036
tādes speciālisti
veica apakšuzņē- • 2013. gadā – 7153
vēl pirms seguma
mums, kuram tad
arī problēma jārisina, tomēr M.Mie- ieklāšanas izlases veidā rakšanas
lavs uzsver – pašvaldība noslēdz vietā pārbauda sablīvējumu, kas ir
līgumu ar ģenerāluzņēmumu, kurš viens no nozīmīgākajiem priekšnosauzņemas pilnu atbildību gan par cījumiem, lai ielas segums labi turētos.
objektu kopumā, gan arī par apakšuz- Savukārt būvniekam, atjaunojot ielas
ņēmēju darbu un rīcību, ja tādus ob- segumu, jānorāda sablīvējuma koefijektā piesaista. Lai nodrošinātos pret cients konstruktīvajam slānim. «Piešādām situācijām, kad tiek konstatēta mēram, kāds uzņēmums vēlas būvēt
nepārprotama būvnieka vaina, bet objektu un, lai pievilktu komunikāviņš tomēr bojājumus nenovērš, paš- cijas, pārrok ielu. Ja divu gadu laikā
valdība izmanto būvdarbu garantijas pēc objekta pabeigšanas rakšanas
apdrošināšanu. Tas strīdus situācijā vietā konstatēsim iesēdumu, tas būs
ļautu pašvaldībai no apdrošināšanas jānovērš uzņēmumam,» M.Mielavs
kompānijas atgūt izdevumus, kas tai stāsta, kā rakšanas atļaujas garanrastos bojājumu novēršanas procesā, tija darbojas praksē. Viņš norāda,
savukārt apdrošinātājs pēc tam šos ka rakšanas darbos apmēram 30–40
līdzekļus piedzītu no uzņēmuma. procentos gadījumu tiek konstatēti
«Astoņu gadu laikā, kopš strādāju defekti, tomēr šim skaitlim ir tendenpašvaldībā, nav bijis tāds gadījums, ce samazināties. Jāpiebilst, ka šogad
ka uzņēmums nenovērstu garanti- piešķirtas 594 rakšanas atļaujas.
Arī ikdienas uzturēšanas darbiem,
jas laikā radušos defektus,» norāda
ko veic noteikts uzņēmums saskaņā
M.Mielavs.
ar noslēgto līgumu, ir garantijas
Garantijas termiņš –
laiks – no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem
kvalitātes rādītājs
atkarībā no darbu specifikas.
Lai gan speciālajos būvnoteikumos
Ir vēl kāda nianse – ja ielai bojākatrai būvju grupai ir noteikts mi- jumus rada zem tās esošās komuninimālais garantijas termiņš, puses, kācijas, tie jānovērš komunikāciju
slēdzot līgumu par darbu veikšanu, īpašniekam, turklāt šī ir beztermiņa
var vienoties par citu termiņu. «Jo atbildība. «Piemēram, ziemā plīst
ilgāku garantiju būvnieks ir gatavs inženierkomunikācija, kas atrodas
piedāvāt, jo lielāka ir mūsu kā pasū- zem asfaltētas ielas. Pēc avārijas
tītāju ticība tam, ka darbi tiks veikti novēršanas un cauruļu salabošakvalitatīvi, jo neviens uzņēmums nav nas tiek ieklāts pagaidu segums, jo
ieinteresēts par saviem līdzekļiem asfaltēšanas darbus var veikt tikai
novērst defektus, turklāt tas savā pavasarī. Pavasarī rakšanas vieta tiek
ziņā ir arī jautājums par uzņēmuma noasfaltēta, bet pēc pieciem sešiem
reputāciju,» vērtē M.Mielavs. Viņš mēnešiem konstatējam iesēdumu.
papildina – garantijas termiņš ir viens Par tā novēršanu atbildīgs ir komuno kritērijiem, ko Jelgavas pašvaldība nikāciju īpašnieks,» stāsta M.Mielavs,
izvērtē publiskās infrastruktūras papildinot, ka ir arī gadījumi, kad
objektu būvniecības iepirkumos, vienā un tajā pašā vietā vai objektā
izvēloties saimnieciski izdevīgāko pie- defekti jānovērš vairākkārt.

«Ne viss, ko labojam,
ir mūsu brāķis»
Uzņēmums būvēja stacijas termināla ielas.
SIA «Binders» sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa:
«Sociālo tīklu laikmetā, kad ikviens var nofotografēt pamanīto defektu un izplatīt šo
attēlu tālāk, neiedziļinoties, kas un kāpēc
noticis, tiek kultivēta attieksme – ja mēs tur
būvējām, bet tagad kaut ko labojam, tātad
slikti strādājām, neesam uzticami... Kā es
saku saviem kolēģiem – ja Lietuvā visi zina,
kā jāspēlē basketbols, tad Latvijā visi zina, kā
jābūvē ceļi. Taču jāņem vērā, ka ne vienmēr
labojam tikai brāķi – itin bieži, izvērtējot katru
objektu un situāciju individuāli, novēršam arī
tās problēmas, ko rada objektīvi apstākļi –
laiks, objekta ekspluatēšanas intensitāte, tā
uzturēšanas apstākļi un citi iemesli, kam nav
tiešas saistības ar būvdarbu kvalitāti. Piemēram, rotācijas aplis projektēts un uzbūvēts tā,
ka lielgabarīta transports nevar to izbraukt,
neuzbraucot uz apmalēm – loģiski, ka apmales intensīvas satiksmes dēļ tiek bojātas. Vai,
piemēram, ziemā, šķūrējot sniegu uz ietvēm,
veloceliņiem vai ielām, tiek sabojāts arī segums un apmales. Kāpēc lai mēs nepanāktu
pretī un nesalabotu arī šādus bojājumus, ja
mums tāpat objektā ir jānovērš citi defekti,
un šādiem darbiem izmaksas nav ļoti lielas?
Turklāt tas ir arī reputācijas jautājums – mēs
strādājam visā Latvijā, un mums ir svarīgi, kā
mūs redz un uztver.
Būtiski, ka līgumā pasūtītājs definē arī veidu,
kādā notiek garantijas darbu piemērošana.
Mūsu pieredze liecina, ka Jelgavas pašvaldība
šajā ziņā ir viens no atbildīgākajiem pasūtītājiem, kas garantijas periodā regulāri pārbauda objektu stāvokli, sastāda precīzus un
izsmeļošus apsekošanas aktus, kuros vizuāli
fiksēta un aprakstīta katra problemātiskā
pozīcija objektā.»

«Garantijas darbu apjomi un
izmaksas norāda uz veikto
darbu kvalitāti»
Uzņēmums rekonstruē Loka maģistrāli.
SIA «RERE Vide» valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Voropajevs:
«Vairākus gadus ilgs garantijas termiņš
būvniecības objektiem ir standarta prasība.
To paredz Ministru kabineta noteikumi,
kas izdoti, pamatojoties uz Būvniecības
likumu. Mēs kā būvniecības infrastruktūras
pakalpojumu sniedzējs ar to rēķināmies un
uzskatām, ka tā tam ir jābūt – garantijas
termiņš apliecina mūsu atbildību par objekta
kvalitāti un ilgmūžību.
Jāņem vērā, ka garantijas darbu veikšana ir
normāla prakse, un arī mēs – «RERE Vide» –
savos objektos to nodrošinām, taču būtiski
ir garantijas darbu apjomi un to segšanas
izmaksas, kas norāda uz iepriekš veikto
būvniecības darbu kvalitāti. Mūsu uzņēmumā ceļu būves projektu garantijas darbiem
nepieciešamā summa nevienā objektā nav
pārsniegusi 0,5 procentus no kopējās projekta būvdarbu summas.»

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

Jelgavā notiks Četru
nāciju hokeja turnīrs

No 13. līdz 15. decembrim Jelgavas
ledus hallē notiks U-18 hokeja izlašu
Četru nāciju turnīrs, kurā cīnīsies
Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas
un Austrijas hokejisti, informē Latvijas Hokeja federācija. Latvijas izlase
13. decembrī pulksten 19 turnīru
iesāks ar maču pret Austriju, 14.
decembrī pulksten 19 latvieši tiksies
ar Baltkrievijas komandu, savukārt
mūsu komanda turnīru noslēgs 15.
decembrī pulksten 16 ar spēli pret
Kazahstānu. Latvijas U-18 izlasi vada
Oļegs Sorokins, viņam asistē Herberts
Vasiļjevs un Juris Ozols. Izlases sastāvā
Jelgavas jaunie hokejisti nav iekļauti.
Skatītājiem ieeja uz katru Četru nāciju
turnīra spēli – 2 eiro.

Jelgavas peldētāji – trešie
labākie Latvijas junioru
čempionātā

Jelgavas Specializētās
peldēšanas skola (JSPS)
Latvijas junioru čempionātā izcīnījusi 3. vietu.
Augstākais rezultāts
mūsu peldētājiem ir 1.
vieta 4 x 50 m kombinētajā stafetē zēniem
(rezultāts 1:46,10 minūtes) – komandā startēja
Maksims Ņikitins, Sergejs Židkovs, Kristers Gromovs un Didzis
Rudavs. Tāpat mājās pārvestas arī sešas
sudraba un astoņas bronzas godalgas.
Čempionātā sacentās 2002. gadā dzimušas un jaunākas meitenes, kā arī 2001.
gadā dzimuši un jaunāki zēni.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS

Noskaidros Kausa īpašniekus Izcīna divas bronzas medaļas
Sestdien, 8. decembrī, noslēgsies Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā.
Pulksten 11 Jelgavas sporta hallē sāksies spēle par bronzas medaļām, kurā
tiksies komandas «NĪP» un «Valauto».
Savukārt pulksten 12.30 norisināsies
spēle par 1. vietu, kurā tiksies komandas
«Ķepas» un «Doks». «Šīs komandas
ierindojās labāko četriniekā arī pēc regulārā turnīra noslēgšanās, tāpēc lielu
pārsteigumu nav, ka tieši tās sadalīs
medaļas. Un, lai gan par finālspēli varētu teikt, ka tā ir Jelgavas basketbola
turnīru klasika, tomēr «Ķepas» šogad
izlīda vien caur adatas aci – ceturtdaļfinālā viņiem tikai pagarinājumā izdevās
pārspēt Platones komandu,» stāsta
turnīra organizators Dins Ušvils. Spēles
ilgs 4 x 10 minūtes.

14 gadus vecais Jelgavas 4. vidusskolas
skolnieks Pauls Eliass Rozenvalds Latvijas
junioru U-19 čempionātā badmintonā
izcīnījis divas bronzas medaļas. Viņš pārī
ar liepājnieku Gustavu Dāvidu Breču ierindojās 3. vietā vīriešu dubultspēlēs, bet
otra bronzas medaļa tika izcīnīta jauktajās
dubultspēlēs kopā ar Anniju Rulli-Titavu
no Siguldas. Kopumā čempionātā piedalījās 53 jaunieši. Jāpiebilst, ka jau šonedēļ
P.E.Rozenvalds kopā ar Latvijas U-17 izlases
spēlētajiem dosies uz Eiropas U-17 reitinga
turnīru Tartu.

Sieviešu komanda saglabā cerības uz
kausu; vīri izstājas
Vīriešu
volejbola
komanda
«Biolars/
Jelgava»
dalību Latvijas kausā
pārtrauca
ceturtdaļfinālā,
nespējot
tikt galā ar
«DU» volejbolistiem.
Savukārt
sieviešu
komanda
«Jelgava/
LLU» turpina cīņu Latvijas kausa
pusfinālā.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ilze Knusle

Līdz pusfinālam ticis Latvijas
kauss volejbolā – Jelgavas
vīriešu komanda «Biolars/
Jelgava» diemžēl izstājās
ceturtdaļfinālā, bet sieviešu
komanda «Jelgava/LLU» turpina cīņu pusfinālā.
Vīriešu konkurencē šogad startē
septiņas komandas. Vietu pusfinālā
automātiski nodrošināja šī brīža Latvijas
čempioni un pērnā gada Latvijas kausa
uzvarētāji «Jēkabpils lūši», bet pārējās
komandas tika izlozētas pāros un aizvadīja divas spēles – tālāk tika uzvarētājs
divu spēļu summā. Mūsu komandas pretinieki ceturtdaļfinālā bija «DU». Pirmajā
spēlē izbraukumā jelgavnieki piekāpās
ar rezultātu 1:3 (22:25, 25:22, 21:25 un
19:25). Kā būtiskāko zaudējuma iemeslu
komandas galvenais treneris Jurijs Deveikuss norādīja pieļautās kļūdas servēs
– šādā veidā jelgavnieki pretiniekiem
uzdāvināja 22 punktus. Atbildes spēlē
jelgavnieki spēja izrādīt sīvāku pretestību, piekāpjoties piecos setos ar rezultātu
2:3 (19:25, 25:21, 19:25, 25:23 un 13:15).
«Mēs varējām cīnīties un uzvarēt, bet
šosezon vēl nevienā spēlē laukumā nav
devies sākuma sastāvs – allaž kādam ir
trauma, kāds nevar palīdzēt,» norāda treneris. Ļoti būtiski komandas sniegumu

ietekmē arī cēlāja Konstantīna Serjapina
rokas trauma – piespēles nav tik precīzas,
un ir sarežģīti veidot uzbrukumus. «No
turpmākās dalības Latvijas kausā esam
izstājušies, bet turpinām spēlēt meistarlīgā. Šobrīd līdz 8. decembrim mums
ir pauze, un ceru, ka izdosies piesaistīt
komandai vēl vienu cēlāju,» rezumē
J.Deveikuss.
Veiksmīgāk par Latvijas kausu cīnās
Jelgavas sieviešu komanda «Jelgava/
LLU». Arī sieviešu konkurencē šogad
startē septiņas komandas, un, līdzīgi kā
vīriešiem, automātiski vietu pusfinālā

nodrošināja pērnā gada Kausa uzvarētājas – «Babītes» volejbolistes. Pārējās
komandas tika sadalītas trīs pāros, divu
spēļu summā noskaidrojot pusfinālistes. Jelgavniecēm pretī stājās «LU»
volejbolistes. Pirmajā spēlē pretinieces
pieveiktas ar rezultātu 3:0 (26:24, 25:17
un 26:24), otrajā – ar 3:1 (25:12, 25:16,
23:25 un 25:13). «Komandas spēka ziņā
ir līdzīgas, un visu izšķir nianses,» norāda
«Jelgava/LLU» galvenais treneris Jānis
Leitis, piebilstot – ir svarīgi, kā komanda
nospēlē servē un serves uzņemšanā. «Ja
labi uzservē, apgrūtinot pretiniecēm uz-

brukumu, var iekrāt pārsvaru, kas gan
vēl ir jānosargā,» vienkāršotu panākumu
shēmu ieskicē treneris.
Arī finālistes tiks noteiktas divu spēļu
summā. Pusfinālā mūsu komandas
pretinieces ir «RSU/MVS». Pirmo spēli
komandas aizvadīja 5. decembra vakarā,
kad «Jelgavas Vēstnesis» jau bija nodots
tipogrāfijā, savukārt atbildes spēle notiks
12. decembrī pulksten 20 Jelgavā, Jelgavas novada Sporta centra zālē Aviācijas
ielā 8. Pēc tās tad arī būs skaidrs, vai
jelgavnieces šogad cīnīsies par kausu.
Latvijas kausa fināls notiks 23. decembrī.

BK «Jelgava/LLU» noslēdzies
Latvijas Basketbola līgas
(LBL) 2. divīzijas čempionāta pirmais aplis, kurā mūsu
komanda savā apakšgrupā
izcīnījusi astoņas uzvaras un
piedzīvojusi četrus zaudējumus. Tas ir pietiekami, lai iekļūtu četriniekā un nākamajā
čempionāta posmā turpinātu
cīņu par 1.–12. vietu un LBL2
čempionu titulu.
Pēdējo pirmā apļa spēli jelgavnieki
aizvadīja piektdien, mājas zālē uzņemot
«Rīga/KP BA/DSN» jauniešus. Uzvarot
pretiniekus ar rezultātu 115:68, jelgavnieki pirmo apli noslēdza ar astoņām
uzvarām, četriem zaudējumiem un 20
punktiem, kas šobrīd ļauj ierindoties
apakšgrupas līderpozīcijā. Tiesa, pārējām
komandām šodien un rīt gaidāmas pēdējās spēles, un ir skaidrs, ka jelgavnieki
pirmo vietu apakšgrupā nenosargās,
tomēr, neatkarīgi no šo spēļu rezultātiem,
mūsu komanda būs labāko četriniekā un
turpinās cīņu par čempiona titulu 2. posmā. «Komandas sniegumu pirmajā etapā
vērtēju kā apmierinošu, jo sasniegts ir
tikai minimālais mērķis – nākamajā kārtā esam iekļuvuši,» norāda BK «Jelgava/
LLU» galvenais treneris Gatis Justovičs.
Komandas kapteinis Salvis Mētra uz-

skata, ka pirmajā posmā piedzīvotie zaudējumi bijuši likumsakarīgi, un galvenais
zaudējumu iemesls ir koncentrēšanās
trūkums. «Puiši lielākoties trenējas pēc
darba vai skolas, tomēr ir jāsaprot, ka arī
katrā treniņā jākoncentrējas simtprocentīgi – ja nespēsi koncentrēties treniņā, arī
spēles dienā nāksies saskarties ar šādām
problēmām,» norāda kapteinis.
Runājot par komandas sniegumu,
S.Mētra skaidro: «Izanalizējot aizvadīto
sezonu, šogad darbs tiek organizēts tā,
lai rezultāti būtu redzami sezonas otrajā
pusē, kad tuvosies izslēgšanas spēles. Tad
gan spēlētājiem vajadzētu būt labā fiziskā
formā, gan arī būsim saspēlējušies tā,
ka spēsim saprasties bez vārdiem.» Komandas kapteinis arī akcentē, ka šogad
nav novērots pērnās sezonas netikums
pienācīgi nenovērtēt pretinieku. «Pagājušajā sezonā, ko iesākām ar 14 uzvarām
un 1 zaudējumu, iezagās šī pretinieku
nenovērtēšana, bet šosezon neesmu
to manījis. Turklāt mūsu uzvarēto un
zaudēto spēļu bilance liecina, ka mūsu
apakšgrupa ir ļoti spēcīga un pretinieki
– cienīgi,» vērtē kapteinis.
Līdz otrā apļa sākumam vēl ir aptuveni
nedēļa, jo pēdējā pirmā apļa spēle notiks
13. decembrī. Šajā pārtraukumā komandas uzdevums ir sadziedēt traumas
un gatavoties gan fiziski, gan taktiski,
jo skaidrs, ka nākamais posms būs jau
līmeni augstāks un pretinieki – spēcīgāki
un meistarīgāki. «Būtiski ir saglabāt vēsu

Sporta pasākumi
8. decembrī pulksten 11 – Latvijas
čempionāts maksibasketbolā K40+:
«Doks Jelgava» – BK «Stopiņi» (Jelgavas
sporta hallē).
8. decembrī pulksten 16 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HK «Mogo» (ledus hallē).
9. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa galda tenisā (Jelgavas sporta
hallē).
9. decembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
BJSS U19 V» – «BJBS Rīga/Rīdzene
U19 V» (Jelgavas sporta hallē).
9. decembrī pulksten 12.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas BJSS
U14 V» – «BJBS Rīga/Rīdzene U14 V»
(Jelgavas sporta hallē).

JPPI «Pilsētsaimniecība»

(reģ.Nr.90001282486) aicina darbā
PROJEKTA VADĪTĀJU (uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
• Organizēt un vadīt būvniecības ieceres dokumentācijas
izstrādi un realizāciju:
• Sagatavot tehniskās specifikācijas būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu
pakalpojumu iepirkumiem;
• Sagatavot nepieciešamos dokumentus un pieprasīt
tehniskos noteikumus;
• Koordinēt iestādes pasūtītās būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu atbilstoši
spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem;
• Organizēt būvniecības procesa uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, savlaicīgu
iesniegšanu un būvdarbu procesa uzsākšanu atbilstoši
noslēgtā līguma prasībām;
• Koordinēt īstenošanā esošus būvniecības ieceres
realizācijas projektus;
• Koordinēt iestādes pārziņā esošu ES fondu projektu
realizāciju, sagatavot atskaites un ziņojumus uzraugošām institūcijām.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai komerczinībās,
vai tiesību zinātnēs, vai ekonomikā, vai inženierzinātnēs;
• Zināšanas būvniecības jomas normatīvajos aktos;
• Zināšanas publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos;
• Pieredze publisko iepirkumu jomā;
• Vismaz divu gadu darba pieredze būvniecības jomas vai
ES fondu projektu sagatavošanas un īstenošanas darbos;
• Labas datorprasmes («Word», «Excel», vēlams «Mic
roStation» vai «AutoCAD», «ĢIS»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēnešalga – bruto darba alga atbilstoši kvalifikācijas pakāpei:
A līmenis – 1211,00 EUR, B līmenis – 1094,00 EUR.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz
2018. gada 28.decembrim pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai
pa pastu uz adresi JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, LV-3001.
Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas
dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Piedāvā darbu
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.Nr.2811902954)
aicina darbā mūzikas skolotāju. Atalgojums:
710,00 eiro (bruto) par 1 slodzi jeb 30 stundām. T.63024449.

Meklē darbu

Basketbolisti sasnieguši minimālo mērķi
 Ilze Knusle
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Elektromontieris. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtības
Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ļubovai Blukai saistībā ar lielo zaudējumu –
dēla Sergeja priekšlaicīgu došanos
aizsaulē. Sērojam kopā ar Sergeja
tuviniekiem un radiniekiem.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Foto: Ivars Veiliņš
Ar spēli pret «Rīga/KP BA/DSN» piektdien Jelgavas basketbolisti noslēdza
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas pirmo posmu, nodrošinot sev iespēju
turpināt cīņu par čempionu titulu.
prātu un izpildīt galveno uzdevumu –
uzvarēt katrā spēlē,» uzsver treneris,
piebilstot – lai spēlētāji spētu labāk
koncentrēties, katrai spēlei ir izvirzīti
īstermiņa mērķi, bet ilgtermiņā komanda, protams, vēlas atkārtot aizpērnās
sezonas panākumus un izcīnīt LBL2
čempionu titulu.
«Šo divu mēnešu laikā daudz kas ir paveikts – ir sakārtota komandas aizsardzība, un spēlētāji pamazām sāk saprast, ko
no viņiem vēlas treneris un kādi taktiskie
uzdevumi jāizpilda uzbrukumā. Tiesa,
pagaidām tas vēl izpaužas epizodiski, bet
otrajā posmā jārāda stabilāks sniegums
– kad to panāksim, būs arī rezultāts,» ir
pārliecināts kapteinis.

BK «Jelgava/LLU» 1. posma spēles:

• uzvara pret BK «Liepāja/LSSS» – 100:66;
• uzvara pret «RSU» – 82:69;
• zaudējums pret «BA «Turība»» – 79:102;
• uzvara pret «Ventspils Augstskolu» – 77:60;
• uzvara pret «BJBS Rīga/KP BA/DSN» – 112:68;
• zaudējums pret «Līvānu stiklu» – 86:87;
• uzvara pret «RSU» – 82:69;
• zaudējums pret «Ventspils Augstskolu» – 87:94;
• uzvara pret «BA «Turība»» – 100:81;
• zaudējums pret «Līvānu stiklu» – 77:123;
• uzvara pret BK «Liepāja/LSSS» – 104:49;
• uzvara pret «BJBS Rīga/KP BA/DSN» – 115:68.

Komandas līderi 1. posmā:

Rezultatīvākais spēlētājs – Andris Justovičs: vidēji 14,3
punkti spēlē; labākais piespēlētājs – Kalvis Krūmiņš: vidēji 4,6
rezultatīvas piespēles spēlē; cīņā par atlēkušajām bumbām
– Armands Seņkāns: vidēji 6,4 bumbas spēlē; visvairāk laika
laukumā pavadījis Salvis Mētra: vidēji 23:40 minūtes spēlē.

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Gitu Jēgeri, māmuļu mūžībā pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JURIS ŽILKO (1946. g.)
ĀRIJA SALMIŅA (1951. g.)
IGORS ANDRIJEVSKIS (1964. g.)
MARINA TARVIDA (1969. g.)
ASTRA BARONE (1932. g.)
ANDRIS SIMANOVS (1950. g.)
VANDA IPATOVA (1926. g.).
Izvadīšana 05.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JANĪNA SIMANOVIČA (1930. g.).
Izvadīšana 06.12. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ADRIANS PĒRKONS (1981. g.).
Izvadīšana 07.12. plkst.11 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. decembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Aspazija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Sedas iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2779.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 58.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.45 Ķepa uz sirds.*
11.15 Kopēja Marija. Vācijas traģikomēdija.
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Es – savai zemītei.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 332. un 333.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 57.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2779.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 353. un 354.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 70.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
12.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Talsu zvaniņi».
13.10  Sniegbaltīte. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 71.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.50 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1. un 2.brauciens vīriešiem.*
1.50 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.
8.05 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 3.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 153.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
11.40 Sapņu ceļojums. Kuka salas. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 30.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas 4.
Dokumentāls seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
0.20 LNT ziņu «Top 10».*
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.25 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
1.55 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.25 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 15. un 16.sērija.
8.50 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 10.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 21.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 17. un 18.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 5.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 10.sērija.
2.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 29.sērija.
3.05 TV3 ziņas.*
3.45 Bez tabu.*

Otrdiena, 11. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Sajūti Latgali!*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Voleru iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2780.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 59.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.26 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 334. un 335.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 58.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2780.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 43.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Inese Kļava.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Brīnumu mednieki.
Zilaiskalns. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Es, Tonija. ASV drāma (ar subt.). 2017.g.
1.40  Ziemassvētki ar Rolando Vijasonu. Koncerts.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 355. un 356.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 71.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 9.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 72.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss.*
20.05  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu.
Dokumentālu filmu cikls.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 40.sērija.
22.00  Programma. Francijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2015.g.
23.55 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1. un 2.brauciens divniekiem.*
1.55 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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 4.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 154.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
11.40 Mīlestība starp vīnogulājiem. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 6.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 31.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku skaņas.
ASV un Kanādas melodrāma. 2016.g.
23.10 Tie esam mēs 2. ASV seriāls. 2017.g. 3.sērija.
0.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.20 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
2.10 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 2. un 3.sērija.
5.50 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.45 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 17. un 18.sērija.
8.45 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 11.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 22.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 19. un 20.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 6.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
22.00 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 22.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
1.00 Kobra 11-13. Seriāls. 2008.g. 11.sērija.
2.00 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 30.un 31.sērija.
3.05 TV3 ziņas.*
3.45 Bez tabu.*

Trešdiena, 12. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Krēmeru iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2781.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 60.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums.
LTV seriāls. 49. un 50.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV PROGRAMMA
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 336. un 337.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 59.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2781.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 44.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
0.30 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 6.sērija.
1.25 Latvijas kods. Brīnumu mednieki. Zilaiskalns.
Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 357. un 358.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 72.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: meistarklase. Kulinārijas šovs.
(krievu val., ar subt.).
15.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 40.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 73.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  Dabas arhitekti. Ligzda. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 41.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
23.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.un 2.brauciens sievietēm.*
1.00 Aculiecinieks.*
1.20 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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 5.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 155.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
11.40 Ziemassvētku skaņas. ASV un Kanādas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Austrālijas realitātes šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 32.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Zebra 2.
21.30 Modris. Latvijas drāma.
23.35 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 1.sērija.
1.40 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 5.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 4. un 5.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 9.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 19. un 20.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 13.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 23.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 21. un 22.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 7.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
23.35 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.30 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». Seriāls. 2017.g. 4.sērija.
1.25 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 32., 33. un 34.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.45 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 13. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Kārsava – Malnava.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2782.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 61.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 338. un 339.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 60.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2782.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 45.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris
21.15 Atslēgas.
21.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 359. un 360.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 73.sērija.
11.55 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.*
12.25 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
12.55  Ziemassvētki ar Rolando Vijasonu. Koncerts.
13.55  Dabas arhitekti. Ligzda. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 41.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 74.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 42.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1. un 2.brauciens divniekiem.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.46 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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 6.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 156.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē. Melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 33.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
22.15 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2016.g. 10.sērija.
0.30 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 3.sērija.
1.30 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
2.15 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 6. un 7.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 10.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 21. un 22.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 24.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 23. un 24.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 8.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Nāvējošais ierocis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
22.00 Bada spēles. Spēle ar uguni. Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.50 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
1.50 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 35., 36. un 37.sērija.
3.25 TV3 ziņas.*
3.55 Bez tabu.*

Piektdiena, 14. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Daugavgrīvas cietokšņa garumā.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2783.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 62.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 340. un 341.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 61.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2783.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Slepkavības Aveironā. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.20  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
2.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 6.sērija.
3.15  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
4.15 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 361. un 362.sērija.
11.00 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
11.10 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Vinterbergas.
12.15 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
12.45 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens vīriešiem.
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.20 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
14.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens sievietēm.
16.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
16.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens sievietēm.
17.30 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 75.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Tās tik ir operas! Burvju flauta. Dokumentālu filmu cikls.
21.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Laimīgas beigas. Drāma (ar subt.). 2017.g.
0.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1. un 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Vinterbergas.*
2.00  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.40  Ķīmiskie ieroči: viltīgais karš. Dokumentāla filma.
4.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.

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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 7.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 157.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
11.40 TV PIRMIZRĀDE. Kārena Kingsberija. Tilts. 1.daļa.
ASV romantiska drāma. 2015.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 34.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 9. un 10.sērija.
23.30 Garais gads. ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2010.g.
1.25 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 8. un 9.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 11.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 2. ASV komēdijseriāls. 1995.g. 23. un 24.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 2.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 20.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 25.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 1.–4.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viens pats mājās 3. ASV komēdija. 1997.g.
22.20 Vadīt dzīvi. ASV komiska melodrāma.
0.30 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 2.sērija.
1.15 Nāvējošais ierocis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
2.05 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 38., 39. un 40.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 15. decembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Runcis Zābakos. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.45  Varžu karalis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
13.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 43., 44. un 45.sērija.
14.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
15.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Dzelmju iemītnieki.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Hamburgas iela.
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 Mammu, es tevi mīlu! Latvijas drāma. 2013.g.
23.05  Slepkavības Aveironā. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
0.45  Laimīgas beigas. Francijas drāma (ar subt.). 2017.g.
2.45 Nožēla. Francijas drāma. 2009.g.
4.50 1000 jūdzes Mjanmā.* 10.sērija.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.50 Vāsa. Animācijas filma.
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Karaliste.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.10 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens sievietēm.
13.15 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
13.40 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens sievietēm.
14.45 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
15.45 Sprādzienizturīgs audums. Dokumentāla filma.
15.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
17.00  Kur deguns rāda: snovborda vilinājums. Dokumentāla filma.
17.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
18.35 TV PIRMIZRĀDE. Latgalieši Pēterpilī.
19.35 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
19.50  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
20.50  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.35  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1. un 2.brauciens četriniekiem.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 281.–284.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.50 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
7.30 Tuč, tuč Rītiņš.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.00 Noliktavu kari 3. ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
12.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 31.–34.sērija.
16.50 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 10.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 5. Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 39. un 40.sērija.
23.20 Diena pēc rītdienas. ASV un Vācijas katastrofu filma. 2003.g.
1.40 Garais gads. ASV un Īrijas romantiska komēdija.
3.10 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
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14.00 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 41.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. «Splendid Palace».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Mārtiņš Vilsons.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Radinieki Ziemassvētkos. Vācijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.19 Sporta ziņas. 20.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 RETRO. Raidījuma «Latvijas sirdsdziesma» speciālizlaidums.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Mančestra pie jūras.
ASV drāma (ar subt.). 2016.g.
0.35  Dzelmju iemītnieki. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 Mammu, es tevi mīlu! Latvijas drāma (ar subt.).
3.15 Radviliāda. Dokumentāla filma (ar subt.).
4.35 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
10.00 Garšu skola. 7.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).
10.35 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 281.–284.sērija.
12.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
13.30 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
13.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
15.00  Runcis Zābakos. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.

16.10  Vanuatu ūdens mūzikas noslēpumi. Dokumentāla filma.
17.15  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
18.15  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 12.sērija.
21.00  Skrējiens. Kanādas vēsturiska drāma (ar subt.). 2016.g.
23.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1. un 2.brauciens četriniekiem.*
1.25  Ķīmiskie ieroči: viltīgais karš. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.25 Sporta studija.*
3.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
4.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 4.sērija (krievu val., ar subt.).

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 12. un 13.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
6.40 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
7.05 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Sapinušies. Animācijas seriāls.
9.00 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.

11.05 Jautrās pīles. Animācijas filma. 2016.g.
12.45 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
13.15 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
14.10 Apbrīnojamais zirnekļcilvēks 2. ASV spraiga sižeta filma.
17.00 Neparastā maģija. ASV animācijas filma. 2015.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.35 Viena nakts Lasvegasā. ASV komēdija. 2011.g.
1.35 Vadīt dzīvi. ASV komiska melodrāma. 2008.g.
3.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.

LNT
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.40 Hūberts un Štallers. Detektīvseriāls. 2011.g. 3.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
6.55 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
8.45 Zebra 2.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 7. un 8.sērija.
12.55 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
13.25 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2016.g. 10.sērija.
15.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 29. un 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 5. Francijas detektīvseriāls. 2017.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 41. un 42.sērija.
23.15 Mīlestība starp vīnogulājiem. ASV melodrāma. 2016.g.
1.00 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.50 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.30 Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē. Melodrāma. 2013.g.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
6.45 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve 2. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.30 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
15.00 Nepazīstamais ceļš. ASV romantiska drāma. 2017.g.
16.55 Viens pats mājās 3. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «X faktora» mēģinājums.
19.45 TV PIRMIZRĀDE. Neparastā maģija.
ASV animācijas filma. 2015.g.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Apbrīnojamais zirnekļcilvēks 2.
ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.25 Bada spēles. Spēle ar uguni. Spraiga sižeta fantastikas filma.
3.15 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 16. decembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Aivars Hermanis.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
8.42  JAUNUMS. Brīnumainā tuklīšu sala. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes. Bolīvija. Dokumentāla filma.
11.00  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*

Jelgavas 3. sākumskolas

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kontaktbirža

facebook.com

Bez dalības maksas

Amatnieku un mājražotāju 8. kontaktbirža
Pie mums viesos -

un tirdziņš

Māris Grigalis
12. decembrī pl. 1000 - 1500
Kursi

MONTESORI

pedagoģijas elementi
bērna attīstībā
13.decembrī pl. 1000

15. janvārī pl. 1730

2.janvārī pl. 900

2019./2020. m. g. pirmklasnieki!

Aicinām uz Atvērto durvju dienu
13. decembrī no pulksten 17.30 līdz 19.
Bērniem būs iespēja iepazīties ar skolu
un piedalīties dažādās aktivitātēs.
Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava.
Tālrunis: 63021073, 63022256.

Apģērbu
konstruēšana
un modelēšana

valoda
Lietuviešu
Angļu valoda
ikdienas saziņai
saziņai
ikdienas

pamata līmenis

15.janvārī pl. 1730

15. janvārī pl. 1730

18. janvārī pl. 1730

Grāmatvedības kārtošana
vienkāršā ieraksta
sistēmā
18. janvārī pl. 1000

iesācējiem

vidējais līmenis

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)

aicina darbā pieredzējušu:
• MEHATRONIĶI;
• INSTRUMENTU ATSLĒDZNIEKU(-CI);
• CNC VIRPOTĀJU;
• CNC FRĒZĒTĀJU;
• METĀLA LĀZERGRIEŠANAS/LIEKŠANAS
OPERATORU(-I).
Piedāvājam:
• Darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• Pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs darbdienās);
• Konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Draudzīgu kolektīvu;
• Atalgojumu no 1200 EUR.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūdzam pieteikties, norādot vēlamo amatu
un sūtot CV pa e-pastu office@amateks.lv.

21. janvārī pl. 17

30

22. janvārī pl. 1730

Pilnas pašizmaksas,

Lietuviešu
valoda
cenu,
bezzaudējuma
Angļu
valoda
ikdienas
saziņai
punktu
aprēķināšana
ikdienas
saziņai
22.janvārī pl. 1000

7

23. janvārī pl. 1730

7.februārī pl. 1000

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

Latviešu multfilmu
labestība – dejā
Foto: JV

Alisija Stuglīte, 13 gadi

Mēs esam kā…
Tu – kā Latvijas smilgu lauki,
kuriem acīs ieskatoties var
aizdomāties.
Bet Es, kā parasts Latvijas mežs,
kurā pietiekami dziļi ieejot, var
apmaldīties.

Tu – kā siltā saulīte,
kura var sasildīt ne tikai cilvēku,
bet arī viņa sirdi.
Tomēr Es – kā apaļais nakts mēnestiņš,
kurš simtiem reižu ir licis pazust
kosmosā.

Tu – kā rudens sarkana lapa,
kura starp visām citām izceļas.
Bet es – kā rudens vējš,
kas, iepūšot ausī, liek nodrebēt.

Tu un Es.
Neskatoties uz to,
cik atšķirīgi esam.
Mēs esam Latvija!

SELĪNA SARKISJANE, Jelgavas 4. sākumskola, 5. klase

Pasākumi pilsētā
7. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas dāvana – Ziemassvētku
izrādes krievu valodā piecgadīgajiem, sešgadīgajiem bērniem un 1.-4. klašu
skolēniem. Ā.Alunāna Jelgavas teātra un studijas «Čaika» izrāde «Sniegbaltīte
un septiņi rūķīši». Režisors – A.Matisons. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
8. decembrī pulksten 12 – Valentīna Pikuļa filmas «Moonzund» prezentācija
un tikšanās ar rakstnieka, vēstures darba autora dzīvesbiedri (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
9. decembrī pulksten 10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros
pa Ozolnieku novada Cenu pagastu (tikšanās pie Ozolnieku Tautas nama).
9. decembrī pulksten 14 – tikšanās ar Indru Rogu. Projekta-sarunu cikla «Es
nāku no Jelgavas» ceturtā tikšanās. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
10. decembrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» pasākums
– tikšanās ar mūziķi Kārli Kazāku. Vairāk informācijas – www.natre.lv. Ieeja – par
ziedojumiem (kafejnīcas «Silva» konferenču zālē).
12. decembrī pulksten 10 – Zemgales reģiona mājražotāju un amatnieku kontaktbirža – Ziemassvētku tirdziņš. Pasākumā viesosies Māris Grigalis. Pieteikšanās
līdz 7. decembrim pa tālruni 63012155, 63012169, 28342419 vai pa e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Ieeja – bez maksas (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā).
14. decembrī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju uzvedums
«Miedziņš nāk» – labdarības koncerts. Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
14. decembrī pulksten 18 – A.Putniņas un brāļu Petrausku Ziemassvētku koncerts «Zem zvaigžņotās debess». Biļešu cena – 19 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienas nodarbība «Sveču liešana». Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – 4.50 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 14 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju
uzvedums «Miedziņš nāk». Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā vadītāja –
A.Skrastiņa. Biļešu cena – 2 un 3 € (kultūras namā).
15. decembrī pulksten 16 – koncerts «Balti Ziemassvētki». Piedalās jauktais
koris «Balti» (diriģente – M.Branka) un sieviešu vokālais ansamblis «Guns» (vadītāja
– G.Agruma) (Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā).
15. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Par vakara
noskaņu rūpēsies vairāk nekā 80 mūziķu un mākslinieku. Informācija par balles
programmu pieejama www.llu.lv. Ieejas maksa – 35 €, pasākuma norises vakarā
– 40 € (Jelgavas pilī).

Izstādes
No 15. decembra – fotomākslinieces Annas Džibuti personālizstāde «Senas
pasakas mūsdienu izpildījumā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
20. decembrī pulksten 15 – izstādes «Kurzemes Provinces muzejam 200»
atvēršanas svētki. Izstādes laikā būs apskatāmi eksponāti no Latvijas un ārzemju
muzejiem un arhīviem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 14. decembrim – fotomākslinieces Annas Džibuti personālizstāde «Senas
pasakas mūsdienu izpildījumā» (T/C «Pilsētas Pasāža» 2. stāvā).
Līdz 2. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Ziedi. Daba. Simfonijas»
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 6. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas 2018. gada noslēguma darbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 6. janvārim – TDA «Diždancis» 40 gadu jubilejas fotoizstāde ««Diždancis»
gadalaiku nokrāsās» (kultūras nama 1. stāva foajē).

 Jana Bahmane

juma «Miedziņš nāk», ko parasti
ievadīja Imanta Kalniņa dziesma ar
«Latvijas svētku gadā esam
Rūdolfa Blaumaņa vārdiem ar tādu
izvēlējušies veidot deju uzvepašu nosaukumu – «Miedziņš nāk».
dumu, kura pamatā ir latviešu
«Iestudējumā kopumā skanēs mūzika
multfilmu mūzika. Tā ir iespēja
no aptuveni 16 labi zināmām latviešu
parādīt bērniem, kādas multeanimācijas filmām – tostarp «Astoņi
nītes skatījušies viņu vecāki,
kustoņi», «Zaķīšu pirtiņa», «Neparasvecvecāki, jo katram dejotātie rīdzinieki», «Fantadroms» un cijam, apgūstot savu deju, mātām. Vēlējāmies, lai šis deju uzvedums
jās bija jānoskatās multfilma,
pauž mīļumu un labestību, apliecinot,
kuras mūzika ir izmantota
ka bērnība Latvijā visos laikos ir
dejā,» par bērnu un jauniešu
bijusi skaista. Tāpat šī deju izrāde
deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
sniegs iespēju dejotāju vecākiem un
deju uzvedumu «Miedziņš
vecvecākiem atcerēties savu bērnību,»
nāk» stāsta kolektīva mākslivērtē A.Skrastiņa. Viņa uzskata, ka
nieciskā vadītāja Alda Skrasmultfilmas ir nozīmīgas ikvienam
tiņa. Deju izrāde Jelgavas
bērnam – tās audzina un māca labo.
kultūras namā būs skatāma
Deju stāstu caur multfilmu mūziku
14. un 15. decembrī – 14.
kopumā izstāstīs aptuveni 230 dejodecembrī pulksten 17 notiks
tāji. «Mūsu veidotās dejas ietērpām
labdarības izrāde, ko varēs
pasakā par sunīti, kurš sapņo, lai arī
apmeklēt ar ielūgumiem, bet
viņam būtu savas mājas – tā ir pasaka
deju uzvedumus 15. decembrī
par sapņu piepildījumu. Domāju, ka
pulksten 14 un 18 aicināts
katram no mums ir savs sapnītis, kas
apmeklēt ikviens interesents.
dara mūs laimīgus. Kā sava bērna un
«Vēja zirdziņa» mamma varu sacīt,
Deju uzdevuma nosaukuma izvēlē ka laikam lielākā laime ir vērot, cik
iedvesma gūta no savulaik populārā mierīgi guļ bērns, jo tas nozīmē, ka
«Latvijas Televīzijas» bērnu raidī- viņš ir laimīgs,» vērtē «Vēja zirdziņa»

mākslinieciskā vadītāja. Deju horeogrāfijas veidojusi gan A.Skrastiņa, gan
arī «Vēja zirdziņa» pedagogi – Guna
Trukšāne un Arvils Noviks. «Protams,
deju horeogrāfijas veidojām, pamatojoties uz multfilmu saturu, taču tas ir
cits žanrs, un mūsu galvenais mērķis
bija nodot bērniem un skatītājiem katras multfilmas sajūtu, parādīt latviešu
multenītēs esošo labestību,» skaidro
deju kolektīva vadītāja, papildinot –
bērni ar prieku un lielu aizrautību
skatījās multfilmas. Deju uzveduma
režisore ir Antra Leite-Straume, koncertmeistare – Iveta Stivriņa.
Bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» deju izrāde «Miedziņš
nāk» Jelgavas kultūras namā notiks
15. decembrī pulksten 14 un 18.
Biļetes uz pasākumu var iegādāties
kultūras nama kasē, cena – 2 un 3
eiro. Savukārt 14. decembrī pulksten
17 kultūras namā notiks labdarības
izrāde, ko varēs apmeklēt ar ielūgumiem. «Jau vairāku gadu garumā organizējam labdarības izrādes, aicinot
uz tām dažādas biedrības un citus,
ar ko sadarbojamies. Zinām, ka viņi
ļoti gaida šos iestudējumus,» informē
A.Skrastiņa.

Prieks kopā būt Jaungada šovā
 Jana Bahmane

«Plānojot šī gada Jaungada
šovu, īpaši piedomājām pie
tā, kā iepriecināt skatītājus
– vēlējāmies jaunu saturu
un māksliniekus, jo četru
pasākuma norises gadu
gaitā Jelgavā uzstājušies
ļoti daudz mūziķu. Šī iemesla dēļ šogad vērienīgajā Jaungada pasākumā
satiksies piecu populārāko
«TV3» šovu – «Dziedi ar
zvaigzni», «Dejo ar zvaigzni», «Koru kari», «Izklausies redzēts» un «X Faktors» – dalībnieki,» «TV3»
Jaungada šovu «Prieks
kopā būt», kas Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks
28. decembrī pulksten 19,
apmeklēt aicina producents Sandis Mohovikovs,
papildinot – Jelgavas šovs,
kā ierasts, būs vērienīgākais un pulcēs visvairāk
mākslinieku.
Šī ir telekanāla «TV3» 20. sezona,
un Jaungada šovs būs simbolisks tās
noslēgums, tādēļ šogad uzmanības
centrā atrodas telekanāla populārāko

šovu dalībnieki. «Ir pagājuši daudzi
gadi. Ko viņi tagad dara? Kā viņiem
klājas? Domāju, ka atmiņas būs
spilgtas un varēsim sagaidīt daudz
jautru brīžu. Es vēlreiz varu no sirds
pateikties visiem tiem cilvēkiem, kuri
toreiz uzticējās man un citiem režisoriem, nāca un piedalījās šajā jaunradē
un avantūrās, kuri mācījās dejot un
dziedāt, apguva kolektīvu vadīšanas
prasmes. Domāju, ka tā bija ļoti vērtīga pieredze viņu radošajā darbībā,
un tā bija fantastiska pieredze arī
man,» atzīst vairāku TV šovu un arī
šī pasākuma režisore Dita Torstere.
Jaungada šova «Prieks kopā būt»
apmeklētājus priecēs dziedātāja Liene
Greifāne un dejotājs Viktors Haritonovs, spēkavīrs Raivis Vidzis un dejotāja Viola Abramova-Mailīte, dziedātāja Liene Šomase un motosportists
Jānis Vinters, mūziķis Atis Auzāns ar
kori. Tāpat pasākumā piedalīsies šova
«X Faktors» otrās sezonas dalībnieki,
bet raidījumu «Izklausies redzēts»
pārstāvēs aktieris Rihards Lepers,
aktrise un dziedātāja Ieva Pļavniece,
dziedātājas Olga Rajecka, Rūta Dūduma un citi mākslinieki. «Pateicoties
Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstam, mums ir izveidojusies ļoti laba
sadarbība, tādēļ arī šogad Jelgavas
šovs būs īpašs, dinamisks un krāsains,

vienviet pulcējot vislielāko mākslinieku skaitu. Šeit būs Ieva Kerēvica, Ints
Teterovskis, Aleksandra Kurusova,
Mārtiņš Rītiņš un citi. Kaut arī šovs
«X Faktors» vēl nav noslēdzies un
mēs nezinām tā uzvarētāju, varam
pateikt, ka Jelgavā uzstāsies skatītāju
iemīļotā grupa «Baritoni»,» atklāj
S.Mohovikovs.
Vakaru vadīs dziedātājs Lauris Rei
niks un TV personība Iveta Feldmane
– viņi ir ne vien vadījuši vairākus
šovus, bet arī paši bijuši šova «Dziedi
ar zvaigzni» dalībnieki 2007. gadā un
piedalījušies šovā «Dejo ar zvaigzni».
«Man ne visai patīk kavēties atmiņās – reti pāršķirstu foto albumus
un neraujos uz skolas salidojumiem,
tomēr šī atkalredzēšanās būs īpaša.
Dalība šovā «Dejo ar zvaigzni» pirms
desmit gadiem pavisam noteikti mainīja manu dzīvi. Es gaidu satikšanos
ar vecajiem cīņu biedriem un ticu, ka
desmit gadu neredzēšanās radītais
mulsums izgaisīs vienā mirklī un mēs
varēsim atsākt no tās pašas vietas,
kur palikām cerību pilni – ar smaidiem, ar smiekliem līdz asarām un
siltu draudzību, kas patiesībā maksā
visdārgāk,» atklāj I.Feldmane.
Biļetes uz Jaungada šovu var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā. Cena – 12-50 eiro.

