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Ķipurs atjaunots
slimnīcas vadītāja amatā
 Sintija Čepanone

Trešdien, 12. decembrī, Jelgavas pilsētas
domē tika sasaukta
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» ārkārtas
dalībnieku sapulce,
kurā pieņemts lēmums
atjaunot amatā valdes
locekli Andri Ķipuru.
Lēmumu par A.Ķipura atjaunošanu valdes locekļa amatā
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kapitāla daļu turētāja pārstāvis
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš pieņēma, pamatojoties
uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 15. novembra
lēmumu atcelt kriminālprocesā
piemērotos drošības līdzekļus,
informē Jelgavas pilsētas paš-

valdības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Savu lēmumu domes priekšsēdētājs pamato ar A.Ķipura līdzšinējo veikumu Jelgavas slimnīcas vadītāja amatā, divpadsmit
gadu laikā nodrošinot medicīnas
iestādes nepārtrauktu attīstību:
tiek uzlabota medicīnas pakalpojumu kvalitāte, sakārtota
iestādes materiāli tehniskā bāze
un panākta slimnīcas veiksmīga
ekonomiskā darbība. «Jelgavas pilsētas slimnīca ir pirmā
starp reģionu slimnīcām, kas
nodrošinājusi atbilstību visām
normatīvo aktu prasībām, un
tās darbība bijusi ekonomiski
efektīva,» norāda A.Rāviņš.
Kopš A.Ķipura atcelšanas no
amata SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» valdes locekļa pienākumus pildīja Solveiga Ābola.

Salkazanovs: «Darba
devējam ir tiesības slēgt
materiālās atbildības
līgumu ar darbiniekiem»
SIA «Latvijas piens» rūpnīcā sākta siera ražošana. Šie apmēram 16 kilogramus smagie Holandes siera kluči tiek iepakoti vakuumā un  Jānis Kovaļevskis
tad tiks nogatavināti. Šobrīd vidēji dienā te tiek saražotas sešas tonnas siera, bet veikalos tas parādīsies februārī. Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Piena pārstrādes rūpnīca
«Latvijas piens» sākusi
siera masveida ražošanu.
Šobrīd dienā tiek saražotas sešas tonnas siera.
Kā norāda uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis, Jelgavā tiek ražoti Šveices
tipa apaļie sieri – «Trikantālers», Holandes un
Krievijas siers.
Pirmajos mēnešos plānotie siera
ražošanas apjomi ir 300 tonnas
mēnesī, bet, pieaugot pieprasījumam, ražošanas jaudas varētu
sasniegt vairāk nekā 800 tonnas
mēnesī. R.Freimanis norāda, ka pie
pircējiem Jelgavā ražotā produkcija
nonāks apmēram februārī, kad
sieri būs nogatavinājušies. «Sākotnēji vietējā un eksporta tirgus
proporcijas būs 50 pret 50, savukārt
nākotnē, pieaugot pieprasījumam,
lielākā produkcijas daļa tiks virzīta
eksporta tirgiem Vācijā, Skandi-

nāvijā un citās valstīs,» norāda
uzņēmuma komunikāciju vadītāja
Iveta Tomsone. Uzņēmums pirms
dažiem mēnešiem piedalījās arī
vērienīgā pārtikas nozares izstādē
Parīzē, kur iegūti jauni kontakti,
un jau ir iestrādes jaunu eksporta
tirgu apgūšanā.
Siera ražošanā tiek izmantota
bezatlikuma tehnoloģija. Tas nozīmē, ka siera izgatavošanas procesā
radušās sūkalas tiek pārstrādātas,
iegūstot sūkalu proteīnu un sūkalu
koncentrātu. «Ir apmēram 150
dažādi veidi, kur var izmantot
sūkalas. Piemēram, kosmētikas
ražošanā, farmācijā, pārtikas ražošanā, uztura bagātinātājos,» norāda
uzņēmuma tehniskais direktors
Armands Lūsis.
Piena pārstrādes rūpnīca darbu
sāka jūnija beigās. Pa šo laiku
Jelgavas rūpnīca pieņēmusi 9,56
miljonus kilogramu piena, te jau
saražoti 2,15 miljoni kilogramu
vājpiena koncentrāta un 870 tūkstoši kilogramu krējuma. 90 – 95
procenti produkcijas tiek eksportēta uz tādām valstīm kā Vācija,

Nīderlande, Polija, Lietuva, Igaunija. Kā norāda viens no uzņēmuma
līdzīpašniekiem kooperatīva KS
«Trikāta KS» valdes priekšsēdētājs
Uldis Krievārs, jau šobrīd ar 300
pārstrādātām tonnām piena dienā
«Latvijas piens» ierindojas Latvijas
lielāko piena pārstrādes uzņēmumu trijniekā.
Šobrīd uzņēmumā strādā 45 darbinieki, bet vēl tiek meklēti deviņi
desmit siera ražošanas operatori.
«Lieliski, ja cilvēkiem ir pieredze
piena pārstrādes vai pārtikas ražošanas jomā, bet visi darbinieki tik
un tā tiks apmācīti uzņēmumā,»
tā R.Freimanis.
Jāpiebilst, ka uzņēmums izstrādājis arī savu zīmolu, kas turpmāk
kalpos kā tā atpazīstamības zīme
– aplis ar uzrakstu «Latvijas
piens» tajā. Kā pieļauj I.Tomsone,
turpmāk tas varētu rotāt uzņēmumā «Latvijas piens» tapušo
produkciju, kaut gan katram
produktam ir savs nosaukums un
iepakojums. Uzņēmuma komunikāciju vadītāja skaidro, ka tas
simbolizē apvienošanos kopēja

SIA «Latvijas piens»
Dibināšanas gads: 2010.
Darbinieki: 45
Pieņemtā piena daudzums:
9 556 445 kg
Vidēji dienā pārstrādātā piena
daudzums: 300 tonnas
Vājpiena koncentrāta ražošanas
jauda: 75 tonnas diennaktī
Siera ražošanas jauda: sākotnēji 300
tonnas mēnesī, vēlāk līdz 800 tonnām
mēnesī
Saražotais vājpiena koncentrāts:
2 150 406 kg
Saražotais krējums: 870 567 kg
Saražotais siers: šobrīd 6 tonnas dienā
Plānotais eksports: 80%
Eksports: Lietuva, Igaunija, Vācija,
Nīderlande, Austrija, Polija, Skandināvija
Investīcijas: 10,5 miljoni latu
Uzņēmuma tirgus vērtība (uz
01.09.): 9,9 miljoni latu
mērķa labā – uzņēmums «Latvijas
piens» pieder 600 zemniekiem – un
turpmāk kalpos kā uzņēmuma
atpazīstamības zīme.

Ziemassvētku eglītes pilsētā tirgos septiņās vietās
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība
ir noteikusi septiņas
vietas, kurās fiziskas
un juridiskas personas
drīkst tirgot eglītes. Lai
to varētu darīt, pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» jāizņem
tirdzniecības atļauja.

Eglīšu tirdzniecības vietas
noteiktas Lielajā ielā 8 – divas
vietas, Pērnavas ielā (autostāvlaukuma teritorijā) – četras
vietas, Katoļu ielā pie veikala
«Kanclera nams» – divas vietas, Mātera ielā 25d – četras
vietas, Lielajā ielā 30 – divas
vietas, Raiņa ielā 26 – divas
vietas, Driksas ielas gājēju
posmā – divas vietas.

Ielu tirdzniecību Jelgavas
pilsētā regulē 2012. gada 26.
janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.12-4 «Kārtība, kādā tiek
saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība publiskās vietās». Lai varētu tirgot eglītes,
nepieciešama tirdzniecības
atļauja. Tā noformējama Jelgavas pilsētas pašvaldības

aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16a, 3. kabinetā. Darba
laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz
10 un no 15.30 līdz 16.30 un
piektdien no 8 līdz 10. Viena
ielu tirdzniecības atļauja tiek
izsniegta vienam tirgotājam
uz vienu pašvaldības iekārtoto
ielu tirdzniecības vietu.

Pēc medijos izskanējušās
informācijas par materiālās atbildības līgumiem
Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrībā «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
pagājušajā nedēļā tika
sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja
jautājumu par JAP valdes
locekļa Pētera Salkazanova atbilstību ieņemtajam
amatam. Ņemot vērā, ka
Valsts darba inspekcija vēl
nebija sniegusi savu vērtējumu par situāciju JAP,
opozīcijas deputāti, kuri
paši ierosināja ārkārtas
sēdes sasaukšanu, piedāvāja atlikt jautājuma
izskatīšanu, tomēr, kā norādīja domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, likums
paredz, ka ārkārtas sēdēs
iesniegtie jautājumi ir jāizskata pēc būtības. Līdz
ar to vairākums deputātu noraidīja iesniegto
lēmumprojektu.
Jautājums par kārtību, kādā tiek
pieņemti darbā JAP autobusu šoferi, aktualizējās pēc TV3 raidījuma
«Nekā personīga» sižeta, kurā divi
bijušie JAP darbinieki pārmeta
JAP vadībai praksi, kāda tiek īstenota uzņēmumā, proti, katram
darbiniekam, stājoties darbā, kā
pielikums darba līgumam jāparaksta arī konfidencialitātes deklarācija
un materiālās atbildības līgums, uz
kura pamata uzņēmuma kasē jāiemaksā arī drošības nauda 250 latu
apmērā. Domes sēdē tika izskatīti

šīs uzņēmumā pastāvošās kārtības
tiesiskie aspekti, jo nedz sižetā, nedz
arī kādos oficiālos paziņojumos līdz
šim nebija norādīts, uz kādu normatīvo aktu pamata šāda prakse
uzskatāma par pārkāpumu.
Pamatojoties uz izskanējušo informāciju, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš lūdza
sagatavot JAP valdes loceklim
P.Salkazanovam skaidrojumu par
situāciju uzņēmumā. Tajā norādīts,
ka šāda prakse uzņēmumā pastāv
jau 18 gadus un līdz šim neviena
kompetenta institūcija, tostarp tiesa,
nav atzinusi uzņēmumā iedibinātās
darba tiesiskās attiecības par pretlikumīgām.
P.Salkazanovs, atbildot uz deputātu jautājumiem, norādīja, ka
materiālās atbildības līgums tiek
slēgts saskaņā ar Civillikumu un nav
pretrunā Darba likuma normām.
«Tas ir tāpat, kā slēdzot automašīnas nomas vai dzīvokļa īres līgumu,
kurā tiek paredzēta drošības nauda,
jo autobusa šoferim tiek uzticētas
uzņēmuma materiālās vērtības lielā
apmērā, par kurām viņš uzņemas
atbildību likumā noteiktajā kārtībā. Šī drošības nauda tiek izlietota
darbinieka rīcības rezultātā nodarīto
materiālo zaudējumu atlīdzināšanai,
bet, pārtraucot darba attiecības, tiek
atmaksāta,» stāsta P.Salkazanovs.
Sēdes laikā P.Salkazanovs uzsvēra arī to, ka raidījuma «Nekā
personīga» sižetā nav norādījis,
ka visu profesiju pārstāvji ir zagļi,
bet gan runājis par sev zināmiem
gadījumiem, kad cilvēks, strādājot
elektriķa, santehniķa vai šofera
amatā, piesavinās uzticētās mantas.
Piemēram, kāds JAP bijušais šoferis
ar tiesas lēmumu atzīts par vainīgu
2000 litru degvielas zādzībā.
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Kas neapmierina ģimenes ārstus?
Pagājušajā nedēļā Latvijas Ģimenes ārstu asociācija nosūtījusi vēstuli
Ministru prezidentam, tiesībsargam un veselības ministrei Ingrīdai
Circenei, kurā prasa ministres demisiju, jo iebilst pret plānotajiem
Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas no nākamā gada
regulēs ģimenes ārstu darbu. Plānoto izmaiņu galvenā būtība,
kam nepiekrīt ģimenes ārsti, – viņiem būs pienākums pildīt jaunus
kvalitātes kritērijus, kas dažkārt skan pat absurdi. Ministre gan uzsvērusi, ka arī līdz šim visi ģimenes ārstiem izvirzītie kritēriji bijuši
ģimenes ārstu darba aprakstos par veicamajiem darbiem, taču
patlaban tie ir pildāmi brīvprātīgi, bet no nākamā gada būs obligāti.
Tā, piemēram, kad ģimenes ārsts saņems informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukumu pie savā praksē
reģistrēta pacienta, kurš izsaukuma rezultātā nav vēlējies doties uz
slimnīcu, nākamās darba dienas laikā ģimenes ārstam būs jāsazinās
ar pacientu un jāvienojas par turpmāko ārstēšanu. «Ja pacients pats
nevēlas ārstēties un izvēlas palikt mājās – kā ģimenes ārsts viņu var
piespiest?! Vai vēl trakāk – ģimenes ārstam jāuzņemas atbildība par
šāda pacienta veselības stāvokli, kad viņš atteicies ārstēties stacionāri! Tas skan absurdi,» spriež Jelgavas ģimenes ārsti.
Vienlaikus gan vairums «Jelgavas Vēstneša» aptaujāto ģimenes
ārstu uzsver, ka šā brīža galvenā problēma ģimenes ārstu darbā ir
pārslodze, un tās dēļ ārsti šobrīd pat gadījumā, ja valsts ne tikai
uzliktu jaunus kvalitātes kritērijus, bet piešķirtu tiem arī papildu
finansējumu, nebūtu spējīgi izdarīt vairāk kā līdz šim. «Ziniet, man
par ģimenes ārstu darba problēmām jums tiešām būtu ko teikt – tā
būtu vairāku stundu saruna, bet man nav laika pat piecas minūtes!
Un tā ir mūsu galvenā problēma – nav laika, pat lai parunātu ar cilvēku. Šodien vēl jāpieņem 40 pacienti, un tā dienu no dienas,» nosaka
viena no Jelgavas ģimenes ārstēm. Cita papildina: «Šodien strādāšu
līdz pulksten 20 vakarā, rīt tas pats. Labprāt iedziļinātos mūsu darba
problēmās, bet kas tādā gadījumā pieņems pacientus?!»

«Man gribētos, lai
mūsu nozarē viss būtu
caurspīdīgs»
Viveja Epiņa, ģimenes
ārste:
«Es ļoti labi atceros to laiku
deviņdesmitajos gados, kad
Latvijā sāka ieviest ģimenes
ārstus. Tad mums rādīja Vācijas
piemēru, kur tas jau veiksmīgi
strādā – ārsta prakse nodrošināta ar visu nepieciešamo, pat
virkni izmeklējumu var veikt
uz vietas, dienā jāpieņem seši
pacienti. Skatījos un domāju
– pasaka! Ārsts tiešām var nodoties savam darbam ar sirdi un
dvēseli! Bet Latvijā kaut kā tā
nesanāk – mēs skrienam, skrienam, cenšamies visu paveikt pēc
labākās sirdsapziņas, bet nu jau
šķiet, ka fiziski kļūst par grūtu.
Sešus gadus strādāju tikai ar
vienu brīvdienu nedēļā – visas
sestdienas bija darba dienas.
Sapratu, ka ilgāk to nevarēšu
izturēt, fiziski izturēt... Laika
trūkums un nestabilitāte veselības jomā ir tās divas būtiskākās
šā brīža problēmas. Man gribētos, lai mūsu nozarē viss būtu
caurspīdīgs, katram saprotams
– ārsts zinātu, kas viņam pienākas, un tāpat pacients skaidri
apzinātos, kas pienākas viņam.
Šobrīd diezin vai ir daudz tādu
pacientu, kuri skaidri zina, kas
ir tā bezmaksas medicīna, ko
viņš no valsts var saņemt. Tāpat arī ārsts – līgumu ar valsti
slēdz katru gadu no jauna. Kas

būs nākamgad? Tā ir ārkārtīgi
grūti strādāt ilgtermiņā, jo ārstam jau pašam ir jāplāno visi
izdevumi – aprīkojums, telpas,
algas. Protams, valsts paļaujas
uz to, ka tas ārsts jau nekur
nespruks, citu piedāvājumu
nebūs, un tāpat vien nākamgad
ar valsti tas līgums būs jāslēdz.
Un praktiski tā jau arī ir – es
taču vislabāk protu tikai to, ko
šobrīd daru.
Esmu nedaudz palasījusi tās
izmaiņas, ko grib ieviest ar nākamo gadu. Viens no tādiem spilgtākajiem momentiem – ārstam
uzreiz jāapmeklē un jāatbild
par pacientu, ko tikko apskatījis
neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālists. Man kaut kā
šķiet, ka akcenti būtu jāliek uz
ko citu – nezinu, vai tās ir tās
būtiskākās izmaiņas, kas šobrīd
nepieciešamas ģimenes ārsta
darbā... Īsti nesaprotu, vai ātrajai
palīdzībai nav jāuzņemas atbildība par pacientu, pie kura viņi
ieradušies? Kāpēc nekavējoties
tur jādodas arī ģimenes ārstam?
Kārtējā atbildības mētāšana no
vienām rokām citās...
Man svarīgs ir mans darbs,
un varbūt es mazāk iesaistos
dažādās apspriešanās, bet man
tiešām rūp, lai es strādātu
saprotamā sistēmā, kur apmierināts būtu gan ārsts, gan
pacients.»

«Es pat nedomāju, ka
Circene ir slikta ministre»
Aldis Siliņš, ģimenes
ārsts:
«Ja jūs jautājat konkrēti
manu viedokli, tad mani neapmierina tas, ka nav skaidra
plāna veselības aprūpes jomā.
Finansējuma modelis joprojām
nav skaidri izstrādāts – plānot
kaut ko perspektīvā ir neiespējami. Līgums tiek slēgts
uz gadu, bet par to, kas būs
nākamgad, kādas būs prasības,
skaidrības nav. Arī daļa no
jaunajām kvalitātes prasībām
ir pilnīgi neiespējamas. Nu,
piemēram, man tā jārūpējas par

saviem pacientiem, lai viņi visi
atmestu smēķēšanu! Vai tas,
jūsuprāt, ir reāli?! Vai jāuzlabo
aprūpe. Kā es varu uzlabot aprūpi, ja pacients gadiem pie sava
ģimenes ārsta nenāk! Man viņš
ir jāiet meklēt? Padomājiet paši
– vai ārsts ies pa mājām meklēt
cilvēkus? Es pat nedomāju, ka
Circene ir slikta ministre – drīzāk tā ir valdības vaina, kurai
joprojām nav skaidras attīstības
stratēģijas, nav plāna, valda
tāda nenoteiktība, kurā ģimenes ārstam ir jāspēj orientēties,
pielāgoties un strādāt.»

«Deviņu darba gadu laikā
ne reizi neesmu atļāvusies
aiziet pusdienās»
Iolanda Šaihulova, ģimenes ārste:
«Es par to pat nebiju aizdomājusies, bet nesen man
māsiņa pajautāja: «Dakter, vai
jūs pusdienās nemaz neejat?»
Un tiešām, ja tā padomā, es
deviņus gadus neesmu izmantojusi pusdienlaiku. Bet kā es
to praktiski varētu izdarīt?
Kā jūs iedomājaties – man aiz
durvīm rindā sēž pacienti, bet
es mierīgi izeju pa durvīm un
saku: «Atvainojiet, es eju pusdienās.»? Kaut kā necilvēcīgi
sanāktu... Bet tad es atkal sev
pajautāju – vai ir cilvēcīgi, ka,
piemēram, mani darbinieki
– māsiņa un ārsta palīgs – arī
spiesti iztikt bez pusdienām?
Tāpat atvaļinājums – ģimenes
ārstiem tāda nav! Ja es gribu
aiziet atvaļinājumā, tad man
pašai ir jāmeklē kāds, kurš būtu
gatavs pieņemt manus pacientus manas prombūtnes laikā.
Bet šādiem mērķiem ārstam
finansējums piešķirts netiek,
tātad es tikai varu lūgt kādam
mani aizvietot par baltu velti.
Igaunijā tas ir atrisināts ar
dežūrārstu ieviešanu, kurus fi-

nansē valsts. Neraugoties uz to,
ka ārsta prakses nemitīgi strādā
garas virsstundas, jo es nekad
neatļaujos aizslēgt praksi, ja
aiz durvīm sēž akūts pacients,
mums vēl visa dokumentācija
jāvada dubultā – gan ar roku
rakstot papīrus, gan elektroniski e-medicīnas sistēmā, kas
tā arī līdz galam nav izstrādāta.
Atkal tā mazliet absurdi sanāk
– laika nav pacientam, bet atskaites jāraksta dubultā... Un
tā tas viss sasummējas, līdz
tu saproti, ka fiziski ārkārtīgi
trūkst laika, lai paveiktu jau
esošos pienākumus, kur nu
vēl pieņemtu valsts uzliktos
papildu darbus. Un šeit nav
runa par ministri – tā ir valsts,
kuras sistēma nav sakārtota,
viens ministrs te neko izdarīt
nevar. Nemitīgi kaut kas tiek
mainīts, grozīts, ārstam jāspēj
visam izsekot līdzi, bet tas taču
nav reāli. Brīžiem šķiet, ka
valsts tā īsti nesaprot ģimenes
ārsta darbu – vienkāršākais
šajā gadījumā būtu atnākt kādu
dienu un pasēdēt mūsu uzgaidāmajā telpā, tad ātri vien kļūtu
skaidrs, ko šis darbs nozīmē,

ko domā ārsts un ko – pacients.
Neviens jau neapšauba, ka
ārstam pēc iespējas kvalitatīvāk jāsniedz savi pakalpojumi,
jāiedziļinās katra pacienta situācijā līdz smalkākajai niansei,
cilvēka vietā jāatbild par viņa
veselību, bet tas nav izdarāms,
ja praksē ir ap 2000 pacientu.
Manuprāt, normāli varētu strādāt, ja praksē būtu 600 – 1000
pacienti, bet tad jau ārsts ar
tādu algu nevarētu izdzīvot...
Lai gan to, kā veidojas ģimenes
ārsta alga, es un mani kolēģi
joprojām neesam sapratuši
– koeficienti, kodi, koeficienti,
kodi... Esam pat jautājuši tiem,
kas mūsu algu rēķina, kāpēc par
vienādu darbu vienam ārstam
maksā tik, bet otram – tik, kā
tas veidojas, bet arī viņi mums
atbildēt nespēja... Tad nu es
godprātīgi daru savu darbu,
saņemu to aprēķināto algu un
saku: «Redz, laikam tik es šomēnes esmu sastrādājusi!» Ja
godīgi, tad mums tiešām tajā
visā nav laika iedziļināties – ārstam svarīgāks par ministres
demisiju ir savs ikdienas darbs
– savs pacients.»

«Nemitīgi valstī notiek atbildības pārnešana no viena
uz otru, un beigās tāpat nav skaidrs, kurš par ko atbild»
Egita Eferte, ģimenes ārsta medicīnas māsa:
«Es politikā labāk nejaucos.
Varbūt arī šobrīd nebūtu jāprasa
ministres demisija, bet svarīgāk
būtu izprast sistēmu. Kaut vai
šis absurds par ģimenes ārsta
nekavējošu ierašanos pie pacienta, kurš ar ātrajiem ir atteicies
braukt uz slimnīcu. Pacientam,
protams, ļoti labi – ātrā palīdzība atbrauc bez maksas, pēc
tam ģimenes ārsts ierodas bez
maksas, bet kas ģimenes ārstam
segs šīs izmaksas un laiku? Manuprāt, valdība un arī sabiedrība
aizmirst, ka pirmām kārtām par
savu veselību būtu jāatbild katram cilvēkam pašam, ja vien viņš
nav bezsamaņā vai garīgi slims.

Citādi mums nemitīgi valstī notiek tāda kā atbildības pārnešana
no viena uz otru, no viena uz
otru, un beigās tāpat nav skaidrs,
kurš un par ko atbild. Pacients
arī tomēr nevar būt bezatbildīgs
– nedrīkst pret savu veselību
izturēties pavirši, bet pēc tam
prasīt atbildību no ārsta!
Kas nebūtu jādara ģimenes
ārsta prakses darbiniekiem?
Jāatbild par citu neizdarībām.
Tas vien jau būtu daudz un
krietni atslogotu ģimenes ārstu
laiku. Piemēram, pacientam ir
nepieciešami izmeklējumi, ārsts
nosūta uz izmeklējumu, bet viņš
pie speciālista netiek, jo rinda
tur garu garā. Ko viņš dara?
Nāk atpakaļ pie ģimenes ārsta.

Apburtais loks! Un tad nu mēs
cenšamies meklēt risinājumu,
domāt, kā vēl var palīdzēt cilvēkam, morāli atbalstām. Kaut
arī ārsti šobrīd vairāk runā par
laika trūkumu, nevis nepietiekamu finansējumu, tomēr
man šķiet, ka praktiski tas tik
un tā atduras pie finansējuma
nepietiekamības. Ja uz vienu
pacientu piešķirtā kvota būtu
pietiekama, ārsts varētu strādāt
ar mazāku pacientu skaitu, katram atvēlēt nepieciešamo laiku,
un tas būtiski uzlabotu veselības
aprūpes sistēmu valstī.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai esat apmierināts
ar sava ģimenes
ārsta darbu?
Roberts, skolnieks:
– Kaut arī bieži neslimoju,
mana ģimenes
ārste – daktere
Žunna – ir ļoti
laba. Pie viņas iet visa mana ģimene
– ar viņas darbu mēs esam apmierināti. Ja nepieciešami papildu izmeklējumi, viņa uzraksta nosūtījumu pie
cita speciālista.
Svetlana, nestrādā:
– Kopumā vērtējot ģimenes
ārstu sistēmu,
varu atzīt: tas,
ka katram iedzīvotājam ir savs ārsts, sevi attaisnojis. Pēc insulta man pusgadu
vajadzēja ārstēties, un nezinu, ko
būtu darījusi bez savas ģimenes
ārstes Kļavkalnes. Viņa man nozīmēja visu, kas nepieciešams, lai es
varētu atgūties pēc slimības. Jūtu,
ka viņai rūp mana veselība – daktere
Kļavkalne vienmēr ir ieinteresēta un
laipna.
Zoja, pensionāre:
– Man ir ģimenes ārsts, arī
slimības, ko ārstēt, būtu, bet
nav laika, lai pie
viņa aizietu. Bet par savu ārstu – Artūru Fedoroviču-Rubeni – varu teikt
tikai to labāko. Manuprāt, cilvēkam
par savu veselību pirmām kārtām
jārūpējas pašam, nevis jāgaida
ģimenes ārsta uzaicinājums. Es, piemēram, cenšos domāt labas domas
un smaidīt – tas palīdz noturēties pie
veselības.
Veneranda Ze
mene, pensionāre:
– Neko labu
par medicīnas
sistēmu valstī
un savu ģimenes ārsti nevaru pateikt. Tā vien liekas, ka ģimenes ārstiem svarīgākais
ir nopelnīt, bet to, ko saka pacients,
viņi nemaz nedzird. Arī man ilgstoši
sāp mugura, bet vai tad mani ģimenes ārsts dzird? Nē! Es pat neesmu
nosūtīta pie atbilstoša speciālista!
Uzskatu, ka arī mainīt ģimenes ārstu
nav jēgas – visiem rūp tikai peļņa.
Ivars, nestrādā:
– Mana ģimenes ārste Lācīte
ir ļoti laba – atsaucīga, ieinteresēta, nekad
neliedz padomu un palīdzību. Viņu
sanāk apmeklēt diezgan bieži, un
nekad neesmu jutis vienaldzību vai
paviršu attieksmi pret mani. Man
ir palaimējies, bet, cik zinu, ļoti
daudziem ģimenes ārstiem nekas
neinteresē – gan tāpēc, ka viņi ir
ļoti noslogoti, gan tādēļ, ka viņiem
trūkst naudas.
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Jelgavā šogad fiksēti seši
kukuļdošanas gadījumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad Valsts policija
Jelgavā fiksējusi sešus
kukuļdošanas gadījumus. Skaļākais no
tiem bija, kad policijas Iekšējās drošības
birojs eksperimenta
laikā pieķēra divus
ceļu policistus, kuri
bija pieprasījuši un
pieņēmuši 40 latus
lielu kukuli no šofera,
kura mašīnai nebija
tehniskās apskates.
Policija jau paziņojusi,
ka šajā jomā strādās
pastiprināti, jo tā ir
viena no policijas darba prioritātēm.
Policijas pārstāve Ieva Sietniece stāsta, ka kukuļus policistiem mēģina iedot tie autovadītāji, kuri pārkāpuši noteikumus,
šādā veidā cerot izbēgt no administratīvā pārkāpuma protokola
sastādīšanas, soda naudas un
soda punktiem.
Pārkāpumi, kas pamudinājuši dot kukuli, bijuši dažādi:
braukšana ar viltotām tiesībām,
atļautā braukšanas ātruma
pārkāpšana, automašīnai nav
tehniskās apskates, drošības
jostas nelietošana. Tomēr vienlaikus summas, ar kādām autovadītāji mēģinājuši atpirkties,
ir niecīgas – lielākoties no 5 līdz
25 latiem.
Kāds autovadītājs, kurš bija
pārsniedzis atļauto braukšanas
ātrumu, šogad policistiem deva
10 latu kukuli. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu

kodeksu minimālais naudas sods
par ātruma pārsniegšanu ir pieci lati, ja ātrums pārsniegts līdz
20 kilometriem stundā ārpus
apdzīvotas vietas. Maksimālais
sods par ātruma pārsniegšanu ir
400 lati, ja apdzīvotā vietā, kur
atļautais ātrums ir 50 kilometri
stundā, brauc ātrāk par 110
kilometriem stundā. Naudas
sods ir atkarīgs no tā, par cik ir
pārsniegts atļautais ātrums un
vai tas izdarīts apdzīvotā vai
neapdzīvotā vietā.
Kāds cits autovadītājs brauca
ar mašīnu, kam nebija izieta
tehniskā apskate. Lai nesastādītu protokolu un neuzliktu
sodu, policisti šoferim pieprasīja
40 latus, ko viņš arī samaksāja.
Administratīvo pārkāpumu
kodeksā par šādu pārkāpumu
paredzētais naudas sods ir no
40 līdz 80 latiem.
Vēl kāds autovadītājs par to,
ka brauc ar viltotām tiesībām,
mēģināja atpirkties ar 25 latiem.
Reālais sods par automašīnas
vadīšanu vien, ja nav iegūtas vadītāja tiesības, ir 200 – 300 lati.
Bijis arī gadījums, kad kukuli
policistiem dod autovadītājs,
kurš nebija piesprādzējies, un
par šādu pārkāpumu var uzlikt
20 latu naudas sodu.
Jāpiebilst, ka Zemgales reģionā kopumā šogad aizturēti 43
autovadītāji par kukuļdošanu
policijas darbiniekiem. Pret autovadītājiem uzsākti kriminālprocesi. Sods par kukuļdošanu
ir brīvības atņemšana uz laiku
līdz pieciem gadiem vai arests,
vai piespiedu darbs, vai naudas
sods līdz 120 minimālajām mēnešalgām (24 000 lati).

Uzņēmēji var papildināt
zināšanas informācijas
tehnoloģiju jomā
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmējiem būs iespēja
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) papildināt
zināšanas informācijas
tehnoloģiju jomā. 80
procentus no mācību
izmaksām līdzfinansē
ES, bet 1. līmeņa apmācības – ievadseminārs
– būs bez maksas.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone stāsta, ka šobrīd tiek
gaidīti interesentu pieteikumi.
Tad, kad būs nokomplektēta
grupa, tiks noteikts arī semināra
datums. Tā kā dalībnieku skaits
nav ierobežots un arī no viena
uzņēmuma tajā var piedalīties
vairāki darbinieki, ja būs atsaucība, tiks komplektētas vairākas
grupas. «Pozitīvi ir tas, ka pirmais
seminārs ir bez maksas, tomēr
būtiskākais – arī visas pārējās
mācības, ko organizē Latvijas
Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija, notiks pie
mums. Iesaistoties šajā projektā,
nodrošinām, ka interesentiem
no mūsu pilsētas un tuvākās apkaimes uz mācībām nav jābrauc,
piemēram, uz Rīgu, ja vien būs
pietiekami liela atsaucība,» uzsver L.Miķelsone.
Mācības paredzētas mazajiem
un mikro uzņēmumiem (SIA)
– tas nozīmē, ka uzņēmumā
darbinieku skaits nepārsniedz

50, bilance un apgrozījums ir
mazāks par 10 miljoniem eiro.
Komersantam jābūt reģistrētam
LR Uzņēmumu reģistrā, tam
nedrīkst būt grūtībās nonākuša
komersanta statuss un nodokļu
parāds. Darbības joma var būt
jebkura, izņemot lauksaimniecības produktu primāro ražošanu,
zivsaimniecību (zivju audzēšana)
un akvakultūru, ogļu rūpniecību,
tērauda rūpniecību, sintētisko
šķiedru ražošanu un kuģu būvi.
Pieteikties var pa e-pastu: liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai
ilze.osite@zrkac.jelgava.lv vai
tālruni 63012169, 63012155.
Iepazīšanās semināra tēma būs
par IKT izmantošanas priekšrocībām «Digitālās prasmes un
IKT risinājumi produktivitātes
celšanai». 2. līmeņa apmācībās
paredzēti kursi: tehnoloģiju rīki
uzņēmējdarbības atbalstam;
dokumentu sagatavošana un
lietvedības organizēšana; uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze,
izmantojot elektroniskās tabulas;
datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās
tabulas; datorizēta grāmatvedības uzskaite; prezentācijas tehnoloģijas un metodes; interneta
iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai; komunikācija
ar klientiem un sadarbības partneriem; e-komercija un interneta
mārketings; projektu vadības
pamati. 3. līmeņa apmācības būs
par IKT risinājumu izmantošanu
biznesa efektivitātes celšanai un
eksporta attīstībai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Junioru universitāte rīkos
atvērtās nodarbības

Foto: Ivars Veiliņš
Noslēdzoties otrajam Junioru universitātes semestrim, tās audzēkņi lika lietā iegūtās zināšanas
un izgatavoja katrs savu Ziemassvētku egles rotājumu. «Patiesībā nemaz nevar tā nodalīt eksaktos, mākslas, humanitāros priekšmetus, jo skolēnam ir jāmāca un jāattīsta dažādas prasmes,»
uzskata universitātes vadītāja Ilze France. Izmantojot tieši audzēkņu idejas un priekšlikumus,
izstrādāts Junioru universitātes logo – tajā iekļauti elementi no vairākiem skolēnu darbiem.
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies Junioru universitātes 2012./2013.
mācību gada pirmais
semestris. Universitātes vadītāja, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra
vadošā pētniece, matemātikas doktore Ilze
France ar padarīto ir
apmierināta – veiksmīgi tiek turpināts
iesāktais: caur praktiskiem piemēriem mācīt
skolēniem eksaktās
zinātnes un ļaut apgūt tās padziļināti.
Tomēr nākotnē ir iecere universitāti padarīt
atvērtāku, rīkojot atklātās nodarbības un
olimpiādes.

			
Šobrīd Junioru universitātē
izglītojas ap 100 skolēnu – divas
matemātikas grupas (5. – 6. klase), divas ķīmijas un bioloģijas
grupas (8. un 9. klase) un viena
matemātikas un fizikas grupa
(9. klase). Universitātes vadītāja
spriež, ka tas ir gandrīz maksimāli iespējamais skolēnu skaits
šajā formātā, un tas bijis viens
no pamudinājumiem meklēt
jaunas iespējas. «Šobrīd Junioru universitātē mācās skolēni
ar augstiem mācību sasniegumiem, kurus deleģējušas skolas,
bet nākotnē mums ir iecere
rīkot atklātās meistarklases,
arī konkursus un olimpiādes,
kurās varēs piedalīties ikviens,

kas vēlas uzzināt vairāk par
dabas zinātnēm un matemātiku,» skaidro Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC), kura paspārnē darbojas Junioru universitāte, Vispārējās un profesionālās izglītības
atbalsta nodaļas vadītāja Sanita
Šabanska.
Junioru universitāte savu
darbu uzsāka šī gada 25. februārī. Tās vadītāja norāda, ka
prioritātes nav mainījušās un jo
projām tiek īstenots trīs stundu
cikls, kas atvēlēts vienai tēmai.
«Vienas no interesantākajām tēmām šajā semestrī bija pelējums
– skolēni paši mājās meklēja, vai
ir pelējums, kā tas rodas, kāpēc
un kas tas īsti ir – un ķīmijas periodiskās sistēmas. Lielākā daļa
cilvēku uzskata, ka eksistē tikai
tā Mendeļejeva sistēma, kas ir
publicēta ķīmijas grāmatās un
atrodas klasē pie sienas, bet tā
gluži nav,» ieskicē I.France.
Arī paši Junioru universitātes «studenti» par nodarbībām
izsakās pozitīvi, un katram ir
lieta, kas aizrāvusi un pārsteigusi. Piemēram, Jelgavas 1.
ģimnāzijas 8.a klases skolniece Margarita Broša vislabāk
atceras bioloģijas praktisko
nodarbību, kurā no plastilīna
veidots galvaskauss un augi, kas
pielāgojušies dažādiem ārējiem
faktoriem. «Uzzināju, kādam
jābūt augam, lai tas spētu augt
sausumā, mitrumā vai, piemēram, lai izturētu viļņus,» tā
viņa. Jelgavas Valsts ģimnāzijas
8.b klases skolniecei Laurai
Reinfeldei visvairāk prātā pali-

cis, kā kopā rēķināta molmasa
– skolēni izrēķinājuši gaisa
masu telpā, kurā paši atradās.
2. pamatskolas 6. klases skolnieks Nikons Hotuļovs stāsta,
ka Junioru universitātē sācis
izprast loģikas uzdevumus, bet
vislabāk paticis uzdevums, kad
ar svaru palīdzību vajadzēja atrast viltotu monētu. Priecīgs par
to, ka apgūti programmēšanas
pamati, ir arī Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 9. klases skolnieks
Dāvis Šļumba.
I.France uzsver, ka universitātes moto ir: skolotājs nemāca
priekšmetu, bet māca skolēnu.
«Tas ir visas Latvijas izglītības
sistēmas izaicinājums – mācīt
skolēniem nevis priekšmetu,
bet prasmes, to, kā un kāpēc
kaut kas tiek darīts, lai skolēns
pats redzētu, sanāk viņam vai
nesanāk, un izdarītu secinājumus,» tā viņa. Tieši tāpēc, lai
veicinātu arī skolēnus izpausties
radoši, viņiem tika uzdots mājas
darbs – izveidot Junioru universitātes iespējamo logo. Skolēnu
atsaucība bija ļoti liela, tomēr kā
veiksmīgākie tika atzīti Zanes
Zaķes, Valentīnas Andrianovas
un Kristīnes Šiļeiko, Diānas
Cerminieces darbi, no kuru skicēm izraudzīti elementi iekļauti
Junioru universitātes logo.
Jāpiebilst, ka šajā semestrī
Junioru universitātē kā pasniedzējs darbu uzsācis arī viens
Jelgavas pedagogs – 5. vidusskolas matemātikas skolotājs
Aleksandrs Smirnovs.
Nākamā tikšanās Junioru
universitātē būs 12. janvārī.

Lielās un Mātera ielas
krustojums būs slēgts visu ziemu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Lielās ielas rekonstrukcijas procesā sākas
tehnoloģiskais pārtraukums. Tas nozīmē, ka praktiski visu ziemu satiksmei būs slēgts Lielās un Mātera
ielas krustojums, bet izbraucami būs Lielās un Pasta; Lielās un Pētera; Lielās un Pulkveža Brieža ielas
krustojumi. Šajā laikā objektu uzturēs pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība».
Būvdarbu veicēja «CBS «Igate»» būvdarbu vadītājs Kaspars
Macāns norāda, ka tehnoloģiskais pārtraukums ir saistīts ar
laika apstākļiem – šajā periodā

zeme ir sasalusi, ir nokrišņi,
tādējādi objektā nav iespējams
veikt nekādus darbus. «Darbi
atsāksies, tiklīdz būs atbilstoši
laika apstākļi,» tā viņš.

Tā kā darbi Lielās un Mātera
ielas krustojumā nav pabeigti,
tas joprojām būs slēgts satiksmei,
bet gājēji gar būvdarbu zonu varēs
pārvietoties. «Pilsētsaimniecības»
vecākā projektu vadītāja Daina
Done stāsta, ka ielas kreisajā pusē
(Dobeles virzienā) drošības apsvērumu dēļ gājēju kustība tiks novirzīta gar LLU dienesta viesnīcu, bet
otrajā ielas pusē ir plašāks, līdz ar
to tur gājēji varēs pārvietoties gar
ielas malu. D.Done piebilst, ka objekts tiks norobežots, lai gājējiem
būtu drošāka pārvietošanās.
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Īsi
 Va l s t s u g u n s d z ē s ī b a s u n
glābšanas dienesta (VUGD)
darbinieki otrdien Jelgavā izglāba šosezon pirmo ledū ielūzušo bļitkotāju. Dienests saņēmis
izsaukumu uz Driksas upi, kur
netālu no dzelzceļa tilta ledū bija
ielūzis makšķernieks. Ierodoties
notikuma vietā, glābēji konstatēja,
ka vīrietis atrodas ūdenī apmēram
20 metru attālumā no krasta un
15 metru attālumā no vietas, kur
beidzas ledus. Ielūzušo makšķernieku kāds viņa kolēģis bija satvēris aiz apkakles un turēja. VUGD
darbinieki, izmantojot glābšanas
dēli, cietušo nogādāja krastā un
nekavējoties nodeva mediķiem.
1935. gadā dzimušais vīrietis
bija stipri atdzisis. Mediķi viņam
sniedza pirmo palīdzību un hospitalizēja. Cietušo izdevās izglābt
vien tāpēc, ka līdz glābēju ierašanās brīdim viņu aiz apkakles bija
turējis cits makšķernieks, pretējā
gadījumā straume ielūzušo vīrieti
būtu aizskalojusi. VUGD brīdina,
ka ledus, kas dažviet jau veidojas
Latvijas ūdenstilpnēs, pagaidām ir
ļoti plāns, tāpēc kāpšana uz tā ir
dzīvībai bīstama.
 Ņemot vērā, ka Lietuvas šosejā notiek remontdarbi un,
iestājoties ziemai, braukšanas
apstākļi ir apgrūtināti, Lietuvas
šosejā noteikti satiksmes ierobežojumi. Lietuvas šosejas posmā
no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz
DUS «Dinaz» noteikts maksimālā
ātruma ierobežojums 30 km/h un
satiksme tiek organizēta pa vienu
braukšanas joslu katrā virzienā.
Posmā no Miera līdz Dzirnavu ielai
virzienā uz centru aizliegta gājēju
kustība pa labās puses nomali – tā
atļauta pa Lietuvas šosejas kreiso
pusi, kur gājēju zona izvietota
starp brauktuvi un komunikāciju
iz b ūv e s d arb u z onu. Kre i saj ā
pusē aizliegta transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšana. Pēc
komunikāciju izbūves darbu pabeigšanas, kas plānota līdz 9. janvārim, gājējiem tiks nodrošināta
iešana pa zonu, kas izvietota tuvāk
dzīvojamajām mājām. Posmā no
Dzirnavu ielas līdz iebrauktuvei
uz DUS «Dinaz» remontdarbu
zona izvietota brauktuves malā
un uz ietves. Gājējiem uzstādītas
norādes, kā apiet remontdarbu
zonu. Aizliegta transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšana labajā
pusē virzienā uz centru posmā no
Savienības ielas līdz maksimālo
ātrumu ierobežojošai ceļa zīmei.
 16. decembrī pulksten 14
«Swedbank» sadarbībā ar Ziedot.lv, LNT un Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu organizē
labdarības akcijas «Eņģeļi pār
Latviju» noslēguma koncertu
Sv.Annas baznīcā. Koncertā piedalīsies ansamblis «Tirkizband»,
meiteņu ansamblis «Noslēpums»,
solisti Kristīne Ozoliņa, Juris
Vizbulis, Elīza Cukere, Eduards
Grundmanis un citi. Noslēgumā
– kopdziesma «Aizlūgums». Ieeja koncertā – par ziedojumiem.
Savukārt akcijas dienā laikā no
pulksten 11 līdz 13 jelgavnieki
aicināti uz Eņģeļu darbnīcu bistro
«Silva» (Driksas ielā 9), kur varēs
izgatavot savu eņģeli – rotājumu
pilsētas Eņģeļu eglei, kas tiks
izrotāta pie bistro «Silva». Pievienoties eņģeļu saimei un ziedot
bērnu veselībai iespējams portālā
Ziedot.lv, zvanot uz labdarības
tālruni 90006383 (1 lats), ziedojumu kastītēs «Swedbank», «Rimi»
un «Supernetto», kā arī «Swedbank» internetbankā. Jelgavā ir
izvietotas papildu kastītes ziedojumiem arī bistro «Silva», veikalā
«Kanclera nams» un «Kanclers»,
būvmateriālu veikalā «MNL», kā
arī 16. decembrī no pulksten 11
līdz 15 brīvprātīgie ar atpazīstamības zīmēm Jelgavā piedāvās
iespēju ziedot bērnu veselībai.
Visi saziedotie līdzekļi tiks pilnā
apmērā ieskaitīti fonda «Ziedot»
bankas kontā, un saziedotā nauda
tiks izlietota bērnu ārstniecībai un
rehabilitācijai.

Sintija Čepanone
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«Esi aktīvs jelgavnieks – iesaisties pilsētas sakārtošanā!»
POIC saņemtā informācija par problēmām, kas ir
«Pilsētsaimniecības» kompetencē (2012. gada 10 mēneši)

 Sintija Čepanone
Netieku iekšā dzīvoklī – vajag atslēdznieku; palīdziet – esmu iesprūdis liftā; kur lai dabū santehniķi; kā izsaukt autoevakuatoru – pat
uz tādiem jautājumiem ikdienā nākas reaģēt Pašvaldības operatīvā
informācijas centra (POIC) dispečeriem. Un viņi iespēju robežās arī
cenšas cilvēkiem palīdzēt, kaut arī primāri POIC izveidots kā visaptverošs saziņas un informācijas apkopošanas mehānisms, kas nodrošina
tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem un atbildīgajiem dienestiem. Tomēr visbiežāk jelgavnieki, zvanot pa diennakts
bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787, POIC informē par fiksētajām problēmsituācijām pilsētā, šādā veidā kopīgiem spēkiem risinot
jelgavniekiem aktuālus praktiskus un saimnieciskus jautājumus.
«Kaut arī pilsētas teritoriju regulāri apseko «Pilsētsaimniecības»
speciālisti, ne visas problēmas viņi spēj piefiksēt. Un galu galā tieši
iedzīvotāji ir tie, kam vislabāk zināms, kas pilsētā jāuzlabo, lai viņu
dzīves vai darba vietas apkārtne būtu pievilcīgāka un ikdienas gaitās
ierastais maršruts – kvalitatīvāks un drošāks,» norāda pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Tieši tāpēc pēdējo divu gadu laikā ieguldīts pamatīgs darbs, lai veicinātu problēmu apzināšanu, un jau šobrīd jelgavnieki par fiksētajām
nebūšanām pilsētā atbildīgos dienestus var informēt arī, problēmu
atzīmējot interaktīvajā kartē karte.pilsetsaimnieciba.lv, pamanīto paziņojot pa tālruni 8787, e-pastu: poic@poic.jelgava.lv vai izmantojot
mobilo aplikāciju «Jelgavas pilsētsaimnieks». «Visu šo iespēju devīze
ir «Esi aktīvs jelgavnieks, iesaisties pilsētas sakārtošanā!», tādēļ šos
rīkus jelgavnieki aicināti izmantot ne tikai sūdzībām, bet arī priekšlikumiem un ierosinājumiem,» tā A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka visa saņemtā informācija, arī tā, kuru iedzīvotāji paziņojuši pa kādu no «Pilsētsaimniecības» tālruņiem vai vērsušies aģentūrā
ar iesniegumu, tiek apkopota Problēmu uzskaites un kontroles sistēmā, un šī gada laikā vien reaģēts uz 2344 iedzīvotāju pieteiktajām
problēmām.

Koku stādījumu kopšana

Civilā aizsardzība

Pieturvietas
Avārijas dienesti

Zaļā zona
Hidrotehniskās
būves

Ceļa zīmes

215

POIC saņemtās informācijas sadalījums pa jomām
(2012. gada 10 mēneši)
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Operatīvie dienesti
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Informācija
iedzīvotājiem

653
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Dzīvnieki

«Droši varam apgalvot, ka interaktīvā
karte ieguvusi iedzīvotāju uzticību un tās
iespējas izmanto arvien vairāk jelgavnieku.
Pieļauju, ka tas lielā mērā ir arī tāpēc, ka
uz pieteikto problēmu cenšamies reaģēt
maksimāli ātri, līdz ar to iedzīvotāji gūst
pārliecību, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā
un karodziņu likšana nav «pa tukšo»,» saka
POIC vadītājs Gints Reinsons.
Saskaņā ar «Google Analytics» datiem
šogad karte.pilsetsaimnieciba.lv apmeklēta
5658 reizes, 3025 ir unikālie apmeklētāji.
Mēnesī kartē tiek atzīmētas vidēji 23
jaunas problēmas, un tām lielākoties ir
izteikti sezonāls raksturs. «Līdz ar rudens
iestāšanos aktualizējas papildu apgaismojuma nepieciešamība, pavasarī un ziemā
visvairāk sūdzību ir par ielu, ietvju stāvokli,
bet vasarā – par labiekārtošanas jautājumiem,» ieskicē POIC vadītājs, norādot, ka
visi jautājumi tiek risināti paralēli, jo kādas
problēmas novēršanai nepieciešamas pāris
dienas, taču ir arī situācijas, kad jautājumu
būs iespējams atrisināt ilgākā laika periodā.

«Jelgavas pilsētsaimnieks» –
aplikācija tavā telefonā
Sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai un iedzīvotāju ieradumiem mobilos tālruņus izmantot arvien vairākās dzīves
jomās, «Pilsētsaimniecība»
problēmu pieteikšanai nu piedāvā jaunu iespēju – mobilo
telefonu aplikāciju «Jelgavas
pilsētsaimnieks».

Ar šīs aplikācijas palīdzību par notiekošo pilsētā ērti var informēt POIC, kas
nodrošina informācijas apriti un nodošanu
atbildīgajiem dienestiem. Papildus mobilā
aplikācija dod iespēju ātri sazināties ar
operatīvajiem dienestiem un dažāda veida pakalpojumu sniedzējiem, piedāvājot
vienkāršu sūdzības un priekšlikuma
iesniegšanas formu ar iespēju pievienot
attēlu; atrašanās identifikāciju, izmantojot
«Tas ir papildu ievades rīks, ar kuru at- GPS; ātro zvanu POIC jeb uz bezmaksas
spoguļot informāciju «Pilsētsaimniecības» iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787; ātro
un POIC administrētajā
zvanu Valsts ugunsdzēinteraktīvajā problēmu
sības un glābšanas diekartē jeb izteikt priekšnestam, Valsts policijai
likumus un sūdzības
un citiem dienestiem;
par notiekošo Jelgavā
ātru Jelgavas kartes
no mobilā tālruņa,»
navigāciju.
rezumē POIC vadītājs
Kaut arī izstrādātā
Gints Reinsons, atklāmobilo telefonu aplijot, ka kopš 15. septemkācija ir jauns produkts
bra aplikācija «Jelgavas
un darbojas pavisam
pilsētsaimnieks» pieejaīsi brīdi, tā jau guvusi
ma telefoniem ar operēlietotāju ievērību – kā
tājsistēmu «Android»,
liecina aktuālie POIC
no 5. decembra to var
statistikas dati, kopš
izmantot arī «iPhone»
oktobra to savā telelietotāji, savukārt kuru
fonā instalējuši jau 30
katru brīdi aplikācija
«Android» lietotāji, un,
būs pieejama arī «Winizmantojot šo aplikācidows mobile» lietotāju, kopumā pieteiktas
jiem.
25 problēmas.

Pilsētsaimniecība

2344

Ielu apgaismojums
Luksofori

Jelgavnieki, kuri aktīvi iesaistās
problēmu fiksēšanā pilsētā,
vērtē to pieteikšanas iespējas

Foto: Ivars Veiliņš

Nepieciešami uzlabojumi? Ieliec kartē karodziņu!
Kopš 2010. gada decembra
pieteikt pilsētā pamanīto
problēmu var interaktīvajā kartē – karte.pilsetsaimnieciba.lv
–, kas izstrādāta gan latviešu,
gan krievu valodā. Kārtība ir
pavisam vienkārša: cilvēks,
reģistrējoties sistēmā, kartē
atzīmē fiksētās problēmas
vietu un pievieno problēmas
aprakstu. Kad administrators
ziņojumu nodevis atbildīgajiem dienestiem izpildei,
problēmas pieteicējs var sekot
līdzi tās novēršanas darbiem
kartē pa posmiem: sarkans
karodziņš kartē apzīmē, ka
saņemta informācija par faktu
jeb fiksēta problēma; dzeltens
– ka darbs pieņemts izpildei;
zils – ka nodots izpildei, savukārt ar zaļu karodziņu kartē
tiek atzīmēts, ka darbs izpildīts
un problēma novērsta.
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182

Teiksim, ja ziemā iedzīvotājs paziņo par
nepieciešamību nogreiderēt ielu, tas tiks
izdarīts pavasarī, tiklīdz būs labvēlīgi laikapstākļi šo darbu veikšanai; ja kartes lietotājs norādījis uz darbiem, kas prasa lielākas
investīcijas, nekā budžets to pašlaik atļauj,
tad iespējas veikt šos darbus tiks izskatītas
nākamā gada budžeta kontekstā.
«Saņemot informāciju, dispečers izvērtē,
kā kompetencē konkrētā problēma ir, un
atbilstoši tai jautājumu nodod, piemēram,
operatīvajiem, komunālajiem dienestiem,
namu apsaimniekotājiem, un problēmas
risināšanu pārņem attiecīgais dienests.
Savukārt «Pilsētsaimniecības» kompetencē esošie jautājumi tiek risināti atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem par infrastruktūras
uzturēšanu. Avārijas situācijas pēc apsekošanas tiek novērstas nekavējoties,» skaidro
G.Reinsons. Pašlaik interaktīvajā kartē aktīvas ir 26 iedzīvotāju pieteiktās problēmas,
taču situācija ik dienu mainās – problēmas
gan tiek atrisinātas, gan nāk klāt.
Viņš vērtē, ka interaktīvajā kartē atzīmē-

tā informācija lielākoties ir korekta – kopš
kartes izveides ir bijuši vien pāris gadījumu,
kad speciālisti maldināti. «Izmantot karti
var lietotājs, kurš reģistrējies sistēmā, un, ja
reiz viņš dara zināmu savu kontaktinformāciju, tad tiešām vēlas atrisināt problēmu,»
spriež G.Reinsons, piebilstot, ka divu gadu
laikā izveidojies arī pastāvīgo ziņotāju loks.
Kartē izvietotie karodziņi apliecina, ka iedzīvotājiem aktuālākie jautājumi ir tie, kas
vistiešākajā veidā ietekmē viņu ikdienu.
Jāpiebilst, ka interaktīvajā kartē tagad
iespējams iepazīties arī ar izstrādātajām
pilsētas plūdu kartēm, kā arī iegūt informāciju par aktuālajiem ielu remontdarbiem
(sadaļā «Satiksmes ierobežojumi»). «Lai
iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju visu
aktuālo informāciju par satiksmes ierobežojumiem iegūt vienuviet, radām iespēju kartē
papildus iekļaut ziņas par slēgtajiem ielu
posmiem, kuros norit rekonstrukcija, kā arī
posmiem, kuros notiek īslaicīgi remontdarbi, pamatojoties uz izsniegtajām rakšanas
darbu atļaujām,» piebilst G.Reinsons.

Palīdzēs
visu diennakti
Tālruņa numuru 8787, pa kuru
iedzīvotāji bez maksas var
zvanīt visu diennakti, novērtē
ne tikai jelgavnieki. Ikdienā
ierasti ir arī zvani gan no Ozolnieku un Jelgavas novada, gan
pat Rīgas iedzīvotājiem, kuri
lūdz palīdzību. «Primāri mūsu
mērķis ir sniegt palīdzību tieši
jelgavniekiem, taču no problēmām nenorobežojamies un
cenšamies palīdzēt visiem. Gluži
Rīgā problēmas nerisinām, bet,
ja tuvējā novada iedzīvotājs
ziņo, ka bojāts ceļa segums vai
sagāzusies stārķa ligzda, operatīvajiem dienestiem informāciju
nododam,» saka POIC vadītājs
Gints Reinsons.
Atbalsta tālrunis 8787 ir jelgavnieku biežāk izmantotais veids, lai ziņotu par pamanītām problēmām pilsētā – POIC dispečeri
reģistrē vidēji 50 zvanus dienā. Saņemtā
informācija tiek reģistrēta Problēmu uzskaites un kontroles sistēmā un uzreiz nodota
atbildīgajiem dienestiem risināšanai.
«Būtiska priekšrocība ir tā, ka 8787 ir
diennakts un bezmaksas tālrunis, tādēļ
nereti, tieši zvanot POIC, jelgavnieki
noskaidro aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, iestāžu

operatīvās informācijas
centrs jelgavā

8787

Bezmaksas diennakts tālrunis

darba laiku, un mēs cenšamies palīdzēt.
Taču prioritāte noteikti ir saimnieciski un
praktiski jautājumi,» tā G.Reinsons, piebilstot, ka būtiska priekšrocība ir arī tā, ka par
pamanītajām problēmām pilsētā, piezvanot
pa tālruni 8787, iedzīvotāji var informēt
nekavējoties, tiklīdz problēma fiksēta. Tas ir
arī viens no iemesliem, kāpēc tieši pa tālruni
saņemts visvairāk zvanu par, piemēram,
sabojātām ceļa zīmēm, luksoforiem, kuri
nedarbojas, klaiņojošiem dzīvniekiem vai
avārijas situācijām, avārijas bedrēm, nenokaisītām ielām un ietvēm.
POIC vadītājs vērtē, ka izveidojusies
laba sadarbība ar komunālajiem un operatīvajiem dienestiem, tādēļ krīzes situācijās
nekavējoties var reaģēt, piesaistot nepieciešamos papildspēkus. «POIC dispečeri
ik dienu arī saņem aktuālo informāciju
par plānotajiem elektroenerģijas, ūdens
piegādes traucējumiem, remontdarbu
dēļ slēgtajiem ielu posmiem, un šī ir ļoti
būtiska informācija, lai viņi spētu atbildēt
arī uz iedzīvotāju jautājumiem, teiksim, par
to, kāpēc vienā vai otrā pilsētas daļā nav
elektrības,» piebilst G.Reinsons.
Diennakts bezmaksas tālrunis 8787
darbojas kopš 2011. gada februāra, bet perspektīvā iecerēts paplašināt POIC dispečeru
kompetencē esošo jautājumu loku, lai aptvertu ne tikai saimnieciskus un praktiskus
jautājumus pilsētā, bet arī citas jomas.

Gunta Bāra:
«Ja vērtēju interaktīvo karti problēmas
pieteikšanai, tad, manuprāt, tai ir vajadzīgs
tikai viens uzlabojums: iespēja pateikt paldies speciālistiem par operativitāti. Karti
izmantoju ļoti aktīvi, un manis norādītās
problēmas lielākoties tiek atrisinātas ļoti īsā
laikā. Protams, es nerunāju par tiem jautājumiem, kuru risināšanai nepieciešamas
lielas investīcijas, bet gan par nebūšanām,
kuras pamanu savā ikdienas maršrutā un
saviem spēkiem ar tām tikt galā nevaru.
Teiksim, kartē esmu atzīmējusi vietu, kur
bīstama situācija radās metāla gabala dēļ,
kas būvniecības darbu gaitā bija «izlīdis» no
armatūras un apdraudēja satiksmes dalībnieku drošību, tāpat esmu ziņojusi par ielu
apgaismojumu – būtībā par lietām, kuras
rada bīstamas situācijas un kuras cilvēks
var pamanīt savā ikdienas maršrutā. Un
interaktīvā karte ir lieliska iespēja pievērst
speciālistu uzmanību šādām situācijām
– tas man ir ērtākais veids, kā es, būdama jelgavniece, varu iesaistīties pilsētas
sakārtošanā.»
Māris Kalniņš:
«Gan interaktīvā karte, gan tālruņa numurs
8787 ir ērts veids, kā pievērst speciālistu
uzmanību tam, kas, apsekojot pilsētu,
varbūt paslīdējis viņiem garām, un šo
iespēju es izmantoju vienmēr, kad esmu
redzējis kādu nekārtību vai pastrādātu
vandalismu, teiksim, vakar ielas plāksnīte
nebija apķēpāta, bet šodien, ejot uz darbu,
pamanīju, ka ir. Un man šķiet pašsaprotami
par to informēt «Pilsētsaimniecību», nevis
nosodīt un gānīties, ka neviens neko nedara, ka nevar notīrīt apķēpāto plāksnīti
vai akai kārtīgi vāku uzlikt... Ja tu pamani
nekārtības, tad, lūdzu, paziņo par tām!
Tā ir iespēja pilsētai palīdzēt sakārtoties!
Kartes būtiskākā priekšrocība ir tā, ka ar
karodziņu iespējams norādīt precīzu problēmas vietu – ja zvana pa tālruni, dažkārt ir
grūti precīzi izstāstīt, kur fiksēta nekārtība,
lai gan arī man ir zvanījuši speciālisti, lai
precizētu problēmu. Tāpat regulāri sekoju līdzi, kā mainās karodziņu krāsas, un
pēc pieredzes varu teikt, ka problēmas
tiek novērstas pietiekami operatīvi. Esmu
dzirdējis arī par jauno aplikāciju «Jelgavas
pilsētsaimnieks», bet, jāatzīst, pagaidām
to vēl neizmantoju.»
Anaita Akopjana:
«Godīgi sakot, no piedāvātajām problēmu
pieteikšanas iespējām nav īpaša labuma
– pati doma jau ir laba un 21. gadsimtam
atbilstoša, taču izpildījums – bezjēdzīgs.
Par problēmu esmu informējusi gan ar
atzīmi kartē, gan arī pa tālruni 8787, bet
reālu risinājumu tā arī neesmu sagaidījusi
– ceļa kvalitāte manā ikdienas maršrutā
nav mainījusies. Esmu salauzusi bērnu
ratus, velosipēdu un tagad laužu mašīnu.
Varbūt uz maniem ziņojumiem nereaģē
tāpēc, ka dzīvoju ārpus pilsētas centra
– Bērzu ceļa galā? Acīmredzot ceļi, kas ir
ārpus centra, «Pilsētsaimniecībai» nerūp,
tāpēc kartē pat vairs necenšos sekot līdzi
darbu izpildei, jo pretī saņemu tikai atrunāšanos. Jau septembrī piezvanīju, ka vajag
nogreiderēt ceļu. Man atbildēja, ka 20
dienu laikā apsekos situāciju un organizēs
darbus. Bet tās 20 dienas ir ievilkušās jau
līdz decembrim... Par citām problēmām
informējusi neesmu, jo nav jau īsti par ko
– apgaismojums manā ikdienas maršrutā
ir kārtībā, ceļa zīmju nav daudz un ar tām
problēmu nav. Ikdienā bieži nākas braukt
arī pa Rīgas ielu – tur viss kārtībā, arī citur
centrā situācija ir laba, tāpēc man rūp tikai
brauktuves seguma stāvoklis dzīvesvietas
tuvumā. Vai tiešām tas prasa tik lielus
finansiālus ieguldījumus?!»

Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Varēs startēt Eirokausā

Latvijas kausa izcīņā uzvarēja komanda «Biolars/Jelgava», tādējādi iegūstot
tiesības nākamgad startēt Eirokausā.
Finālā «Biolars/Jelgava» tikās ar «Lāse-R»
un uzvarēja ar 3:2 (25:17, 25:21, 16:25,
19:25, 15:13). Pusfinālā mūsu volejbolisti
trīs setos pieveica Daugavpils universitātes
komandu – 25:20, 25:21, 25:22. «Jūtos
labi. Pēc uzvarētiem diviem setiem sākās
lielas problēmas servju uzņemšanā, kas
turpinājumā arī atspoguļojās kļūdās.
Nedrošības nebija, jo piektajā setā atkal
sākām spēlēt labi. Visu komandu var uzteikt. Jāatzīst, ka arī «Lāse-R» rādīja labu
sniegumu un uzvarēt ar 3:0 būtu bijis grūti,» tā komandas galvenais treneris Jurijs
Deveikus. Rezultatīvākais spēlētājs – Reinis
Pekmanis, kurš guva 18 punktus.

Filma par strītbolu

No 6. decembra
katru ceturtdienu
kinoteātrī «Forum
Cinemas» būs iespējams noskatīties šobrīd Latvijā
lielākās ielu kultūras un sporta kustības «Ghetto Games»
veidoto dokumentālo filmu «Tā ir mūsu brīvība». Filmā redzama arī Jelgavas komanda
«Armet», kas šogad kļuva par «Ghetto Basket» uzvarētājiem. «Filmā parādīti kadri, kā
komanda «Armet» šīs sezonas superfinālā
uzvar un saņem balvu kā sezonas čempionvienība,» tā projekta galvenā menedžere
Gunta Liepiņa. Komandā «Armet» spēlē
Edgars Krūmiņš, Gatis Justovičs, Andris
Justovičs un Arvis Vālodze.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Sacensības volejbolā

22. decembrī pulksten 10 Jelgavas
Sporta hallē notiks Sporta servisa centra
Jaungada balvas izcīņa volejbolā sievietēm un vīriešiem. Startēt var dalībnieki
bez vecuma ierobežojuma, bet nedrīkst
piedalīties Baltijas volejbola līgas spēlētājas un vairāk par diviem Latvijas
čempionāta 1. līgas spēlētājiem vienā
komandā. Uz pirmo spēli komandai
jāiesniedz vārdiskais pieteikums ar ne
vairāk kā 12 spēlētājiem. Saskaņā ar
Sporta likumu par savu veselības stāvokli atbildīgs pats sacensību dalībnieks.
Sacensības notiks pēc starptautiskajiem
volejbola spēles noteikumiem. Spēles
kārtība un sistēma būs atkarīga no pieteikto komandu skaita. Sieviešu un vīriešu komandas tiks vērtētas atsevišķi.

Kausu izcīna «Ķepas»

Sporta servisa centra kausa izcīņas finālspēlē
komanda «Ķepas» ar rezultātu 79:67 pieveica pretiniekus «Valauto». Par finālcīņas labākajiem spēlētājiem tika atzīti Juris Brūveris no
«Ķepām» un Jānis Bērziņš no «Valauto». Pēc
spēles komandas «Valauto» pārstāvis Gatis
Justovičs pastāstīja, ka komandai izdevās atspēlēties no mīnus 23, tomēr uzvarai spēka
pietrūka. «Abas komandas bija pelnījušas
uzvaru, bet šodien paveicās «Ķepām». Bet
čaļi cīnījās,» tā viņš. Komandas «Ķepas»
sastāvs: Rozītis, Zakenfelds, Jēkabsons, Brūveris, Masaļskis, Gutāns, Matusevičs, Smirnovs. Šogad
Sporta servisa
centra kausa
izcīņā startēja
21 komanda.

Jelgava – komandu sporta
spēļu lielpilsēta

Varbūt daudzi neatceras, bet vēl 2008.
gadā Jelgavā nebija nevienas augstākās
līgas komandas. Gan futbolisti, gan
basketbolisti spēlēja pēc spēka 2. līgā,
hokejā pieaugušo komanda bija pajukusi,
bet volejbolā kluba nebija vispār. Tomēr
ažiotāža ap basketbolu un futbolu bija
pietiekami liela. Lielākoties Jelgavas
Sporta halle Mātera ielā un Ozolnieku
futbola stadions bija piepildīti, jo ilgāku
laiku jelgavniekiem nebija savu sporta
spēļu komandu, kam just līdzi. 2008.
gadā basketbola klubs «Zemgale» Vara
Krūmiņa vadībā uzvarēja LBL 2. divīzijā,
iekļūstot augstākajā līgā. Nebija ilgi jāgaida, kad nāca vēl viens triumfs – 2009.
gadā Daiņa Kazakeviča vadītais futbola
klubs «Jelgava» uzvarēja 1. līgā, un pie
mums kopš RAF laikiem atkal ir virslīgas
vienība. 2010. gadā Jelgavā atjaunota
hokeja komanda «Zemgale», bet, pateicoties Jurija Daņilko atbalstam, izveidota
komanda «Biolars/Olaine/Jelgava».

Skatītājs visam izsekot nespēj

Šobrīd gan līdzjutēju interese ir apsīkusi, jo sadalīt uzmanību starp četrām
virslīgas komandām nav viegli. Kaut
gan jāatzīst, ka interese par sporta spēļu
apmeklēšanu klātienē ir kritusies visā
Latvijā un skatītājus bieži vien vairāk
piesaista uzvaras, nevis iespēja vērot
augstāka līmeņa sacensības. Vislabāk
ar līdzjutēju piesaisti veicas futbolam,
un šogad FK «Jelgava» bija apmeklētākā
komanda virslīgā – ik spēli apmeklēja
vidēji 647 skatītāji, kas Latvijā ir atzīstams rādītājs. Hokejam skatītājus
cenšas pievilināt, bet vairāk par 400
vienalga neatnāk. Basketbolā ir līdzīgi,
bet visbēdīgākā situācija ir volejbolā,
kur bieži vien nav pat simta, lai gan
rezultāti, salīdzinot ar citām komandām,

Sporta pasākumi
 13. decembrī pulksten 15.30 – Ziemassvētku balvas izcīņa vieglatlētikā
(Sporta hallē).
 13. decembrī pulksten 16 – Jaungada
sprints peldēšanā, J.Mistera un A.Ozoliņas
kauss (LLU baseinā).
 15. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts galda tenisā (Sporta hallē).
 15. decembrī – basketbols: pulksten 11.30 – BK «Jelgava 2» – «Kvēle/SC
Mēmele»; pulksten 14 – BK «Jelgava»
– «Lietkabelis» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Sieviete (52) meklē aukles darbu. Ir audzinātājas un medmāsas izglītība. Darba stāžs
– astoņi gadi. Tālrunis 28236557.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 28861270.
Autovadītājs. Ir B, C kategorija. Tālrunis
26758442.

 Krišs Upenieks

Sporta spēļu komandas tradicionāli ir bijušas no tām,
kuras piesaista lielāku līdzjutēju uzmanību nekā individuālie sporta veidi. Ierasts,
ka augstākajā līmenī spēlē
viena vai divas sporta spēļu
komandas, bet Jelgavā tādas
ir četras. Valsts augstākajās
līgās spēlē vīriešu futbola,
basketbola, volejbola un hokeja komanda. Tas ir ievērības
cienīgs fakts ne vien Latvijas,
bet arī Baltijas mērogā, jo ar
šādu situāciju var lepoties
vēl tikai galvaspilsēta Rīga.
Arī pie kaimiņiem Igaunijā
un Lietuvā nekas līdzīgs nav
sastopams – tur uzsvars tiek
likts uz kādu konkrētu sporta
veidu. Neapšaubāmi, viens
no galvenajiem stimuliem
tam ir Zemgales Olimpiskais
centrs, kurš spēj piedāvāt
mūsdienu prasībām atbilstošu sporta infrastruktūru.
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Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, plītis, skursteņus, pirtskrāsnis, krāsnis. Tālrunis 28893830.

Piedāvā darbu
SIA «Valodu Vēstniecība» aicina uz sadarbību
apmācību jomā cilvēku ar angļu filologa vai
tulkotāja izglītību (var būt pēdējā kursa students). CV angļu valodā sūtīt uz: applyforajob@valodu-vestnieciba.lv. Tālrunis 25422077.
SIA «Dibo» aicina pastāvīgā darbā smaidīgu un apzinīgu bufetnieci ar iemaņām
virtuves darbos, bez kaitīgiem ieradumiem.
Gaidīsim jūsu CV ar foto uz e-pastu: dpsz@
inbox.lv. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri
tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.
SIA «Ners» piedāvā darbu pārdevējai(-am) veikalā «Sintija» t/c «Valdeka». Tālrunis 26136822.

Foto: Ivars Veiliņš
ir visaugstākie. Varam secināt, ka uz
visiem sporta veidiem skatītājs nevar
atnākt – nav problēma latiņā par biļeti,
bet vienkārši ir grūti visam izsekot.
Arī no finansiālās puses nav iespējams
nodrošināt to, lai visas komandas cīnītos
par visaugstākajiem mērķiem. Pat ja
mēs skatāmies galvaspilsētas virzienā, ir
tikai divi sporta klubi, kas izceļas, – Rīgas «Dinamo» un «VEF Rīga», kuriem
katram ir miljonu budžets. Lietuvā uzsvars tiek likts uz basketbolu, kur ir divi
Eiropas augstākā līmeņa klubi («Žalgiris» un «Lietuvos rytas»), bet Igaunijā
topā ir volejbols, un Tallinas «Selver» ir
vienīgā komanda no «Schenker» līgas,
kas spēlē Eirokausos. Droši varam teikt,
ka Jelgava šajā ziņā ir īpašs gadījums, jo
uzturēt četras virslīgas līmeņa sporta
komandas nav lēts prieks.

skolu, beidza arī karjeru. Tagad FK
«Jelgava» sistēma ir stabila, un daudzi
jaunie futbolisti spēlē 1. līgā, kas ļauj
cerīgi skatīties nākotnē.

Volejbola skolas
Jelgavā nav, bet esam čempioni

«Jelgava», tikko ienākusi virslīgā, pārsteidza visus, izslēdzot vienu Latvijas
grandu pēc otra un beigās triumfējot
Latvijas kausa izcīņā, kas deva iespēju
startēt Eiropas līgas kvalifikācijā. Izloze mūsējiem deva iespēju pārbaudīt
spēkus pret norvēģu «Molde», kas
šogad, starp citu, startē Eiropas līgas
pamatturnīrā. Divu spēļu summā rezultāts bija 2:2, bet tālāk tika skandināvi,
jo guva vārtus viesos. Galvenais, ka
tribīnes bija pilnas un atmosfēra lieliska. Ažiotāža ap Jelgavas komandu
bija milzīga, par to rakstīja visi mediji,
un kaut kas tāds pietrūkst šobrīd.
«Biolars/Jelgava» komanda ir tā, kas
pilsētu atkal varētu pārstāvēt Eiropas
līmenī. Arī galvenais treneris Jurijs
Deveikus to apstiprina: «Tāda ideja
ir. Vajag uzvarēt Latvijas čempionātā
vai Latvijas kausā, citu variantu nav
(kausā aizvadītajā nedēļā uzvarējām
– red.).» Skaidrs, ka, lai varētu cīnīties
cienīgi vismaz Eiropas izaicinājuma
kausā, būtu jāpalielina budžets (šogad
tas ir 120 tūkstoši eiro, kas ir lielākais
no Latvijas komandām – red.), bet
treneris norāda, ka galvenais sponsors
«Biolar» ir gatavs atbalstīt komandu,
lai tā startētu Eirokausos.

Volejbola skolas jauniešiem Jelgavā
nav, tāpēc nav brīnums, ka iepriekš
mums pašiem savas komandas nebija,
bet viss ir iegrozījies tā, ka arī šajā sporta veidā startējam augstākajā līmenī un
tieši volejbolā ir vislabākie sasniegumi.
Pārsvarā visi volejbolisti, kas ir «Biolars/
Jelgava» komandā, nākuši no Rīgas vai
Daugavpils, bet tas nav traucējis kļūt
par Latvijas čempioniem pagājušajā
gadā. Zīmīgi, ka finālā sērijā līdz četrām
uzvarām jelgavnieki ar 3:1 uzvarēja
«Ozolnieki/Poliurs» vienību, no kuras
tikai divas sezonas iepriekš atdalījās.
Pie mums izaug
Liels paldies jāsaka Olaines ķīmiskās
virslīgas komandu sportisti
rūpnīcas «Biolar» īpašniekam J.Daņilko
Bez jaunatnes komandu sistēmas, ja – pateicoties viņam, šī komanda arī dzīnav kāds spēcīgs sponsors, komandu vo. Jāsaka gan, ka Latvijas augstākajā
aizkļūšana līdz Latvijas augstākajai līgai līgā ir tikai četras volejbola komandas.
nav iespējama. Nevar teikt, ka jauniešu
līgās bieži esam augšgalā, bet ik pa lai- Nav komandas, kas startētu
kam kāda komanda uzspīd. Basketbolā Eirokausos. Vai būs volejbolā?
1994. gadā dzimušo puišu komanda bija
Atcerēsimies vēl 2010. gadu, kad FK
pieckārtēji čempioni. Un arī tagad galKomanda
Dibināšanas gads Galvenais treneris
venajā komandā spēlē daudzi Jelgavas
basketbola skolas audzēkņi – sistēma
FK «Jelgava»
2003.
Nav (iepriekš
strādā. Arī hokejā bez Jelgavas Ledus
Dainis Kazakevičs)
sporta skolas pienesuma komanda neBK «Jelgava»
2011. (iepriekš
Kaspars Vilcāns
būtu iedomājama. Futbola situācija ir
BK «Zemgale»)
mazliet cita – Jelgavā futbols pēc ilgāka
HK «Zemgale/JLSS»
2010.
Jevgeņijs Linkevičs
pārtraukuma atgriezās tikai 2003. gadā.
VK «Biolars/Jelgava» 2010.
Jurijs Deveikus
Bija arī jaunatnes čempioni (1985. gadā
dzimušie), bet pārsvarā visi, beidzot

Anatolijs Kreipāns,
sporta žurnālists:

pūles uz vienas labākās komandas izveidošanu ar visaugstākajiem mērķiem,
bet kurš tādā gadījumā būs liekais?
«Situāciju, kad augstākajās līgās spēlē Atbalsts jau nav tikai no pilsētas, tāpēc
dažādu sporta spēļu komandas no vie- neviens nepateiks, ko atbalstīt, bet
nas pilsētas, nevar vērtēt viennozīmīgi. ko – ne. Galvenais, lai komandai ir arī
Ja ir iespējas, tad kāpēc gan ne? Jelga- pamats, kas dažādu grūtību gadījumā
vas priekšrocība ir tā, ka blakus ir Rīga, ļauj to saglabāt. No līdzjutēju puses
kas palīdz piesaistīt spēlētājus. Protams, gan jāatzīst, ka nevar visam izsekot, jo,
var teikt, ka labāk būtu koncentrēt visas cik esmu redzējis dažus volejbola ap-

Labākie sasniegumi
2010. gada Latvijas kausa uzvarētāji, 6.
vieta virslīgā 2010. un 2011. gadā
Ceturtdaļfināls 2011. gadā LBL 1. divīzijā
5. vieta virslīgā 2010. un 2011. gadā
2011. gada Latvijas čempioni, 2012. gada
Latvijas kausa ieguvēji

skatus, tur pat simta nav, bet te daudz
kas atkarīgs no pašiem klubiem – ir
jādarbojas un jāpierāda sevi. Uz futbolu,
piemēram, cilvēki nāk, un tur tas darbiņš
ir ieguldīts. Nepietiek ar afišu pilsētā, ka
komanda spēlē – lai spēlē, bet kāpēc jānāk?! Cilvēks ir jāpārliecina. Iedzīvotāju
aizbraukšana arī ir ietekmējusi līdzjutēju
atbalstu, jo uz sportu jau pārsvarā nāk
vienkāršā tauta.»

SIA «ACD» piedāvā preses piegādes pastnieka darbu. Papildu darbs nepilnai darba dienai – abonētās preses piegāde pastkastītēs
Jelgavā (iecirkņa teritorija – Katoļu, Pasta,
Raiņa, Driksas u.c. apkārtējās ielas). Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Skaidu briketes ar piegādi. T.26131555
Ziemassvētku eglītes (cirstas un podos)
– t/c «Kurši» teritorijā no 14.12. līdz 24.12.
T.29470185.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Pirmskara mēbeles un grāmatas.
T.28850080

Dažādi
Loka maģistrālē 29 (6. vsk. peldbaseina 3.
stāvā): kolagenārijs, gaismas terapija ādas
atjaunošanai, šarko duša, solārijs, masāžas,
manikīrs, pedikīrs. Līdz 5.01.2013. iegādājoties kolagenārija vai šarko dušas abonementu – pārsteiguma dāvaniņa. T.29670017
Būvdarbi un remontdarbi. T.27723055.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IVANS RAZGUĻAJEVS (dz. 1927. g.)
MIRDZA PAULĪNE KANNENIECE
(dz. 1927. g.)
LUDMILA ŽIBA (dz. 1951. g.)
JEKATERINA LEIMANE (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 13.12. plkst.12 Baložu kapsētā.
JĀNIS DAMBERGS (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 13.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
EDVĪNS MEŽVIETS (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 13.12. plkst.15 Baložu kapsētā.
MARIJA BOLMANE (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

17. decembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 60.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1534.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 21.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Malaizija». Daudzsēr. melodrāma.
12.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25  «Amazones neskartā daba». Dok. f. 2.sērija.
13.25 «Sutas laiks». Dokumentāla filma.
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. seriāls. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1534.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 59.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «De facto».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 464.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 3.sērija.
11.30  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
¼ finālspēle. Anglija – Itālija.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 3.sērija.
16.35  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 2.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 464.
sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga
– Kubaņas Lokomotiv.
21.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.(noslēguma) sērija.*
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Lidojuma plāns».
23.25 «No 57.paralēles!» 12.(noslēguma) sērija.
23.55 «Krējums... saldais».*
0.25 «Piedzīvojumi mākoņos». Piedzīvojumu filma. 2008.g.

LNT
5.05 «Trīs māsas». 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 55.raidījums.*
10.05 «Vasaras mēness». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 197.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 111. un 112.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 56.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Īstvika». ASV seriāls. 13.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 5. un 6.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 8.sērija.
1.05 LNT ziņu Top 10.
1.55 «Dzīvnieku instinkti».
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 111. un 112.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 197.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 55.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 67.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 1.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 48.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 91. un 92.sērija.
9.00 «Kobra 8». 5.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.50 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Mahinatori». 8.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 93. un 94.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 47.sērija.

15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 585. un 586.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 66.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 586.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 180.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.55 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 149. un 150.sērija.
2.35 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 47.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

18. decembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 61.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1535.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 22.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 59.sērija.
11.15 «Saldie meli» (ar subt.). Rom. komēdija. 2010.g.
13.10 «Papīrfabrikas stāsti. Līgatne». Dokumentāla filma.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Viss notiek».*
15.15 «Gaujas senlejas vilinājums. Turaida un Sigulda». Dok. f.
15.25 «Laipni lūgti cietumā! Karosta». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 97.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1535.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 60.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 84.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «Kopā» (ar subt.).*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 465.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 4.sērija.
11.30  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Kubaņas Lokomotiv.*
15.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 4.sērija.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.00 TIEŠRAIDE! VEF skolu superlīgas spēle basketbolā.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēriju f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Motociklisti».*
23.55  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 14.sērija.
1.00  «Laponija. Pusnakts saules zeme». Dok. f.
1.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 465.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 5». Anim. ser. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 56.raidījums.*
10.05 «Tēva sirds». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 198.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 113. un 114.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 57.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Komēdija. 2010.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 9.sērija.
1.10 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 5. un 6.sērija.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 113. un 114.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 198.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 56.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 68.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 2.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 49.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 25.sērija.

tv programma
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 93. un 94.sērija.
9.00 «Kobra 8». 6.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 8.sērija.
11.20 «Mahinatori». 9.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 95. un 96.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 48.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 586. un 587.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 67.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 587.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Amerikas prezidents». ASV traģikomēdija. 1995.g.
1.10 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 151. un 152.sērija.
2.50 «Kobra 8». Seriāls. 6.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 48.sērija.
4.20 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

19. decembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 62.(noslēguma) sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1536.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 84.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 60.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Teritorija 20+».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1536.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 61.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 85.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 466.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 5.sērija.
11.30  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Pusfinālspēle.
Portugāle – Spānija.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 5.sērija.
16.35  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 4.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 466.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 12.(noslēguma) sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Brāļi Hūberi». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 59.sērija.
23.45 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēriju f. 3.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.15 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 12.(noslēguma) sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 5». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 57.raidījums.*
10.05 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Komēdija. 2010.g.
12.00 «Intrigante 4». 17.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 199.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 115. un 116.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 58.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 4.sērija.
22.15 «Jaunie supervaroņi». Piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
0.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.10 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 16.sērija.
1.30 «Degpunktā. Slepenās lietas».

Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris
2.10 «Mentālists 3». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 115. un 116.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 199.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 57.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 69.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 3.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 50.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 95. un 96.sērija.
9.00 «Kobra 8». 7.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Doktors Hauss 8». 3.sērija.
11.20 «Mahinatori». 10.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 97.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 98.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 51.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 49.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 587. un 588.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 68.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 588.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 12.sērija.
22.10 JAUNA SEZONA! «Ievas pārvērtības 4». 1.sērija.
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Purvāji 2». ASV seriāls. 16.sērija.
0.30 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 153. un 154.sērija.
2.10 «Kobra 8». Seriāls. 7.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 49.sērija.
3.40 «Bez tabu».
4.15 «Nakts joki».

20. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.40 «Čatiņš». Studijas Dauka animācijas filma.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1537.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 85.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 61.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.). “Kurš dusēs silītē...”*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 30.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 59. un 60.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1537.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 62.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 86.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV dok. f.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 467.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 6.sērija.
11.30  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Pusfinālspēle.
Vācija – Itālija.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 6.sērija.
16.35  «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 467.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 1.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30  «Kāpēc nabadzība? Parka avēnija». Dok. f. cikls. 3.sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Brāļi Hūberi». Dokumentāla filma.
23.45  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 1.sērija.
0.15  «Nomaļās pasaules». Dok. f.. 6.(noslēguma) sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Silvestra un Tvītija peidzīvojumi 5». Anim. ser. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 58.raidījums.*
10.05 «Neīstais līgavainis». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Mentālists 3». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas seriāls. 200.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 117. un 118.sērija.

17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 59.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raidījums. 8.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 27.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 9.sērija.
0.15 «Jaunie supervaroņi». Piedz. komēdija. 2010.g.
2.35 «Mīl ne Mīl». Izklaidējoša iepazīšanās spēle.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 117. un 118.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 200.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 58.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 70.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 4.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 51.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 97.sērija.
8.30 «Visi mīl Reimondu 5». 98.sērija.
9.00 «Kobra 8». 8.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 12.sērija.
11.20 «Mahinatori». 11.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 99. un 100.sērija.
13.35 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 50.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 588. un 589.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 69.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 589.sērija.
21.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
22.00 «Šakālis». Trilleris. 1997.g.
0.30 «Bīstamais pagrieziens 2: Strupceļš». Šausmu trilleris.
2.15 «Kobra 8». Seriāls. 8.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 50.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.35 «Nakts joki».

21. decembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Anim. ser. 16.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». 14.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 86.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 62.sērija.
11.10 «Tagad vai nekad». 31. un 32.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 23.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 31.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 61. un 62.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 14.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Sasalusī planēta». BBC dok. f. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Latvijas Gada balva sportā 2012».
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 468.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 7.sērija.
11.30  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Finālspēle.
Spānija – Itālija.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 7.sērija.
16.35  «Nomaļās pasaules». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 468.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 2.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 11.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 8.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 6.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 13.sērija.
0.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 2.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Silvestra un Tvītija peidzīvojumi 5». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 59.raidījums.*
10.05 «Vasaras tango». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». 27.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.

Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 201.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 119. un 120.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 60.raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs». 8.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Solis augušup 3». ASV romantiska drāma. 2010.g.
23.10 «Bīstamais skaistums». Laikmeta drāma. 1998.g.
1.10 «Tango pa trim». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
2.40 «Atnācēji». Seriāls. 9.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 119. un 120.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 201.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 59.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 71.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 5.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 1.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 99. un 100.sērija.
9.00 «Kobra 8». 9.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Slepkavība». 3.sērija.
11.20 «Mahinatori». 12.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 101. un 102.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 51. un 52.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 70.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Viens pats mājās 4». Ģimenes komēdija. 2002.g.
22.50 «Aizmirst Sāru Maršalu». ASV komēdija. 2008.g.
1.00 «Un no rīta viņi pamodās» (ar subt.). Kom. 2003.g.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 51. un 52.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

22. decembris, sestdiena
LTV1
8.00  «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 32.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 1.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00  «Ziemassvētku princese». Rom. kom. 2011.g.
13.40 A.Upīts. «Sūnu ciema zēni» (ar subt.). Dailes teātra izrāde.
15.25 «Neizmantotās līdzības». Dokumentāla filma.
15.50 «Kur vēsture sastopas ar mākslu. Cēsis». Dok. f.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Sasalusī planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 6.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mirkļi Pirms un Pēc... Sandra Kalniete». LTV dok. f.
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Lučāno Pavaroti un draugi» (ar subt.). Koncerts.
22.40 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija. 2003.g.
1.10 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.(noslēguma) sērija.*.
13.00 2006.gada Turīnas olimpiskās spēles.
Paraugdemonstrējumi daiļslidošanā.*
15.00 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
15.30 «SeMS».*
16.00  «Lanževēna burvju triki 3». 11.sērija.
16.30 Rokenrola Slavas zāles 25.jubilejas koncerts.
19.00 «No 57.paralēles!» 12.(noslēguma) sērija.*
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.00  «Kāpēc nabadzība?
Parka avēnija». Dok. f. cikls. 3.sērija.
21.00 «Ceļojums bez robežām. Turku Ziemassvētki». Dok. f.
21.30  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 7.sērija.
22.20  «Bagātību sala». Piedzīvojumu f. 2012.g. 1.sērija.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma.8.sērija.

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 47. un 48.sērija.
14.30 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Lielbritānijas
dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.30 «Solis augušup 3». ASV romantiska drāma. 2010.g.
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 15.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 15.sērija. Turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Austrālijas seriāls. 10.sērija.

20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Harijs Poters un Fēniksa ordenis». Piedz. f. 2007.g.
23.55 «Tango pa trim». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
1.50 «Bīstamais skaistums». ASV laikmeta drāma. 1998.g.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smolvila.
Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 47.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 60.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 72.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 7. un 8.sērija.
7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 23.sērija.
8.10 «Paņem 100 000… ja vari».*
9.10 «Ievas pārvērtības 4».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 66. – 68.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.25 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Viens pats mājās 4». Ģimenes komēdija. 2002.g.
16.45 «Pēdējais atvaļinājums». Piedz. komēdija. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Ziemassvētku dziesma». Animācijas filma. 2009.g.
21.30 «Nezinu, kā viņa to dara». ASV komēdija. 2011.g.
23.20 «Lielais ķēriens».
Komiska spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.10 «Supernova». Katastrofu filma. 2005.g. 1.sērija.
2.40 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 72.sērija.
3.25 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
4.15 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.

23. decembris, svētdiena
LTV1
7.55 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
8.25  «Luijs». Anim. ser. 33.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 98.sērija. 10.30 «Mīlas
viesulis». Ziemassvētku speciālizlaidums.
11.00 «Ievainotā sirds» (ar subt.). Dokumentāla filma.
12.00 Ceturtās Adventes dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.35  «Ziemeļu daba». Lielbritānijas dokumentāla filma.
2011.g. 1.sērija. Skandināvija ir kontrastiem pilna...
Seni kalni, biezi meži, un zemi plosa kā ledus, tā
arī uguns. Bet arī tālākajos ziemeļu nostūros mīt
savvaļas dzīvnieki. Par savām mājām viņi sauc
tuksnesīgos un plašos ledus laukus... Šī filma piedāvā iespēju ieskatīties ziemeļu dabas skaistumā
un ledaino plašumu iemītnieku ikdienā. Kādas ir
muskusvēršu un lāču ģimeņu ikdienas rūpes? Kas
notiek lemingu un polārlapsu alās? Un kā savās
klinšu mājvietās sadzīvo putnu kolonijas?
17.35 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
17.55 «Teātris.zip». Balets Riekstkodis. Tiešraide no
Latvijas Nacionālās operas.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Viss, ko vēlos Ziemassvētkos» (ar subt.).
ASV melodrāma. 2007.g.
23.15 Nakts ziņas.
23.25 «Tāda ir mīlestība». Lielbritānijas, Francijas un ASV
romantiska komēdija. 2003.g.

TV programma
12.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 4.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Austrālijas seriāls. 10.sērija.
14.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 15.sērija.
15.05 «Harijs Poters un Fēniksa ordenis».
Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». Seriāls. 15.sērija. 17 gadu veca
karsējmeitene lauž sprandu, un Nensija pieņem
lēmumu viņu glābt negadījuma vietā, pārkāpjot
savu pilnvaru robežas. Seko tiesāšanās, kas sabojā
Nensijas attiecības ar dakteri Džo. Būna mājās tiek
indēti termīti, tāpēc viņš Taileram lūdz naktsmājas.
19.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Basketbols TV».
20.15 «Zelta kompass».
Piedzīvojumu pasaku filma. 2007.g.
22.30 «Svešiniece pilsētā». Romantiska komēdija. 2009.g.
0.25 «Bārnija dzīve». Komiska drāma. 2010.g.
2.50 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 4.sērija.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā».
4.10 «Dzīvnieku instinkti».

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
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piedava:

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 61.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 73.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 9. un 10.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 24.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 69. un 70.sērija.*
13.05 «Tikai ar ielūgumiem».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Ziemassvētku dziesma».
ASV animācijas filma. 2009.g.
16.10 «Nezinu, kā viņa to dara». ASV komēdija. 2011.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 10.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV pirmizrāde! «Burvja māceklis».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
22.05 TV pirmizrāde! «Otra Boleinu meita». Lielbritānijas un ASV romantiska drāma. 2008.g. Lomās:
S.Johansone, N.Portmane, Ē.Bana, Dž.Stērdžess,
M.Railenss u.c. Vērienīgā kostīmfilma stāsta par
sīvo sāncensību starp Boleinu māsām Mēriju un
Annu par Tjūdoru karaļa Henrija VIII uzmanību.
0.25 «Supernova».
ASV un DĀR katastrofu filma. 2005.g. 2.sērija.
2.05 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 73.sērija.
2.55 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.40 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
4.25 «Nakts joki».

A/s «KOMFORTS» aicina darbā
FRĒZĒTĀJUS
(vēlams ar darba pieredzi).
Darba vieta – Tukums.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
olegs.putnans@komforts.lv.
Informācija pa tālruni 28389429.

2012.gada 15.decembrī
T/C „Pilsētas Pasāža” (2.stāvā)
no plkst.11:00 līdz 15:00

„Dāsnums mūžam
neizsmeļams”

Tirdziņā sabiedrisko organizāciju biedri
piedāvās aplūkot un iegādāties pašdarinātos izstrādājumus
Jūsu Ziemassvētku dāvanām.

12:00 – 14:00 – MEISTARKLASE

J.Dubovenko vadībā
origami un citās tehnikās figūru izgatavošanai no papīra

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Paraugdemonstrējumi daiļslidošanā.*
14.40 «Hārtlenda. Speciālizlaidums Ziemassvētkos».
16.20 «SeMS. Laboratorija».
16.50  «Kapteiņa Skota piezīmes». Dokumentāla filma.
17.45 «Teātris.zip». Balets Riekstkodis – aiz kulisēm.
Tiešraide no Latvijas Nacionālās operas.
20.05 «Krējums... saldais».
20.35 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 2009.g.
22.15 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls.
13.(noslēguma) sērija. Pirmajai komandai kā katru
gadu pienācis laiks pārkvalificēties, taču šoreiz Eds
un Pārkers par to vairs nav atbildīgi. Komandas
liktenis karājas mata galā, Pārkera vadītāja spējas
tiek apšaubītas, Semam un Džūlai jāizvēlas starp
darbu un attiecībām, bet Eda sievai Sofijai sākas
dzemdības... Un tad komanda saņem kādu negaidītu paziņojumu...
23.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma.
15.sērija.
0.10  «Bagātību sala». Īrijas un Lielbritānijas
piedzīvojumu filma. 2012.g. 1.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Sanistal» ir profesionālās tirdzniecības uzņēmums ar
19 gadu pieredzi Baltijas tirgū. Latvijā atrodas Baltijas
centrālais birojs, loģistikas centrs un darbojas vairākas
filiāles: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī un
Valmierā. «Sanistal» piedāvā profesionālus un tirgus
situācijai atbilstošus risinājumus, paaugstinot klientu
konkurētspēju tirgū.
«Sanistal» aicina darbā
pārdevēju–konsultantu(-i) Apkures un
ūdensapgādes nodaļā darbam Jelgavas filiālē.
Pienākumi:
• apkures un santehnikas produktu tirdzniecība un
pārdošanas procesa nodrošināšana;
• sadarbība ar esošajiem klientiem un jaunu klientu
piesaistīšana;
• tehniskās konsultācijas klientiem;
• sadarbība ar esošajiem piegādātajiem.
Prasības:
• vidējā vai augtākā izglītība. Tehniskā izglītība tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• pieredze apkures un/vai ūdensapgādes produktu
tirdzniecības jomā;
• prasme ātri un efektīvi orientēties tehniskajos jautājumos;
• labas datorprasmes («MS Office»);
• latviešu un krievu valodas prasme. Angļu vai vācu
valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• komunikāciju prasmes;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• spēja strādāt komandā.
Piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• apmācības un izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz e-pasta adresi:
cv@sanistal.lv līdz 29.12.2012.

Organizē: Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde
Atbalsta: Tirdzniecības centrs „Pilsētas Pasāža”
Informācija: www.sib.jelgava.lv vai pa tālr.: 63005467

Jelgavas novada Būvvalde izsludina konkursu uz arhitekta amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada pašvaldības personāla speciālista
304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256. Pieteikšanās termiņš
– 2012. gada 21. decembris.

Zemgales NVO Centrs PIEDĀVĀ

VALODU KURSI JELGAVĀ
IESĀCĒJIEM UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM:

ANGĻU, FRANČU,
ITĀĻU, KRIEVU, SPĀŅU
un ZVIEDRU valodas

DALĪBAS MAKSA: 22 - 25 LVL/mēn.

PIESAKIES: Lielā iela 15, Jelgava
29802373 / INFO@zemgalei.lv

www.zemgalei.lv/VALODAS
Izgriez šo kuponu un saņem 5 Ls atlaidi!

PIEDĀVĀJAM DĀVANU KARTES
VALODU APMĀCĪBAI!

Viens no vadošajiem mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā
SIA «R GRUPA», kura attīstības stūrakmens ir efektīvas
meža apsaimniekošanas nodrošināšana, aicina savai
komandai pievienoties

MEŽIZSTRĀDES MEISTARU(-I)
KURZEMĒ UN ZEMGALĒ.
Darba pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt darbību mežizstrādes
jomā;
• nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;
• sekot līdzi ražošanas normu izpildei;
• uzraudzīt un sekot līdzi darba drošībai mežizstrādē;
• uzraudzīt darbinieku pienākumu izpildi.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība mežsaimniecībā;
• atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāk kā 3 gadi;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu vienā no vadošajiem
mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā;
• konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu un sociālās
garantijas;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību.
Ja esat gatavs(-a) jaunam profesionālam izaicinājumam, tad piesakiet savu kandidatūru, nosūtot CV
un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi: vakance@
rgrupa.lv ar norādi «Mežizstrādes meistars» līdz š.g,
16. decembrim.
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notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Cik maz vajag, lai mūsu bērni būtu laimīgi...
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads – laiks,
kad tiek sasēsts pie viena galda, apdāvināti
tuvie un mīļie cilvēki, piedoti pāridarījumi,
izvirzītas jaunas apņemšanās. Tas ir arī laiks,
Elza, 6 gadi:
«Šogad pirmo
reizi es rakstīšu
Salatētim vēstuli. Es jau māku
rakstīt. Es viņam
prasīšu jaunas čības, ar ko staigāt pa
mājām, jo tās, kas man
ir, jau saplīsušas. Esmu kārtīga meitene,
un, kad pāreju mājās, novelku kurpes,
lai nepaliek netīra māja. Tāpēc es pa
mājām staigāju čībās.»
Marta,
6 gadi:
«Ziemassvētki ir
Salatēta laiks. Es
tos svinēšu, vientuļiem bērniem un
arī pieaugušajiem,
pensionāriem dāvinot
dāvanas. Tās es gatavošu pati: zīmēšu apsveikumus, cepšu
piparkūkas – strādāšu pati. Aizvest dāvanas man palīdzēs tētis. Tā jau Salatētis
pats varētu aiznest viņiem dāvanas, bet
viņam vajag dažus palīgus.»
Radions,
6 gadi:
«Es ļoti gribētu,
lai man uzdāvina
slēpes. Tad es varētu vizināties pa
sniegu. Man ir viens
brālis un divas māsas,
bet viņiem nevienam nav
slēpju. Mammai un tētim arī nav. Es vēl
neprotu slēpot, bet iemācīšos – tad varēšu
viens pats laisties lejā no kalniņa.»
Samanta,
6 gadi:
«Svētkos Salavecim jānes dāvanas, mājās visi var
padzert tēju, likt
puzli, pavizināties
ar ragavām. Es taisīšu dāvanas mammai un
tētim – spēles. Bet no Salavecīša gaidu
burtnīcu, kurā var rēķināt, ar sunīti uz
vāka.»

Kultūras pasākumi
 13. decembrī pulksten 19 – vokālās
grupas «Framest» koncerts «Svētki ledus
pilī!». Programmā: populāras R.Paula
dziesmas un Ziemassvētku melodijas.
Dzied Beāte Zviedre (soprāns), Elīna
Šmukste (alts), Mikus Abaroniņš (tenors),
Jānis Ķirsis (baritons) un Edgars Janovs
(bass). Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 14. decembrī pulksten 14 – ekspozīcijas «Jelgava – Zemgales pērle» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 14. decembrī pulksten 19 – koncerts «Tev tuvumā». Piedalās: I.Kerēvica,
A.Skrastiņš, «Putnu balle». Biļešu cena –
Ls 4. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Svētās Annas baznīcā).
 15. decembrī no pulksten 11 līdz
15 – «Dāsnums mūžam neizsmeļams».
Nevalstisko organizāciju rokdarbu Ziemassvētku izstāde un tirdziņš (t/c «Pilsētas
pasāža»).
 15. decembrī pulksten 12 – radošā
nodarbība «Rotājumi Ziemassvētku eglītei pašu rokām!». Pašdarināti rotājumi
no dažādiem sadzīves materiāliem (olu
kastes, filcs, pogas, čiekuri) Ziemassvētku
eglītei. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas
vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. decembrī pulksten 16 – bērnu

kad sabiedrība, rīkojot dažādas akcijas, tiek
vedināta uz labiem darbiem. Taču, vai reizēm
mēs, mēģinot palīdzēt citiem, neaizmirstam
ieklausīties savos tuvākajos – savos bērnos?

Renārs,
5 gadi:
«Es ļoti gribētu
beibleidu – tas ir
tāds griežamais,
ko ieliek iekšā, izņem ārā, un viņš griežas. Bet tas beibleids
negriežas viens pats, viņš
cīnās ar citiem, kurš ilgāk griezīsies. Tāpēc
es gribētu divus, lai var cīnīties. Bet tur var
tikai ar zēniem, jo meitenes to nemāk.»
Māris, 6 gadi:
«Mēs mājās svētkos taisīsim atveramos lodziņus –
griezīsim apsveikuma kartītes,
no papīra taisīsim
krelles un izrotāsim
istabu, taisīsim arī piparkūkas un rotāsim egli. Vēl mamma teica, ka
rakstīsim vēstuli Salavecītim – vislielākais
prieks man būtu par traktoru ar pulti.
Pagājušoreiz viņš man atnesa lego.»

Iespējams, kāds to labo, ieskrienot veikalā un
nopērkot vislielāko, visspilgtāko mantu vai
vislielāko konfekšu kārbu, bet vai tas tiešām
ir tas, kas mazās sirsniņas padara laimīgas?

Patrīcija Anna,
6 gadi:
«Īsti Ziemassvētki ir tad,
kad Salavecis
nes dāvanas un
var būt kopā ar ģimeni. Man ir mamma, tētis un māsa. Es
svētkos mājās rotāšu egli un apsveikšu
mammu – dāvināšu viņai to eglīti, ko
taisījām bērnudārzā. Māsai es uzdāvināšu Salavecīti, bet tētim uztaisīšu
sniegpārsliņu. Sagriezīšu daudz krāsainu sniegpārsliņu un pielīmēšu pie
logiem. Māsa ir vēl maza, un man būs
jāgriež pašai.»

«Jelgavas Vēstnesis» ieklausās mazajos pilsētniekos un noskaidro, ar ko bērniem saistās
svētki, kā viņi vēlētos tos svinēt un kāda
dāvana sagādātu vislielāko prieku.

Lauma,
6 gadi:
«Es jau uzrakstīju Ziemassvētku
vecītim vēstuli. Es gribētu dāvanā sniega
bumbu, kur iekšā ir
eņģelītis, Ziemassvētku vecītis, sniegavīrs un spīdumi. Es tikai nezinu, vai
tur ir iekšā ūdens... Tā ir skaistumam!
Kad sagribas, to var pakratīt, un iekšā
tie spīdumi mirgo.»

Kristians,
6 gadi:
«Ziemassvētki
Annija,
ir tad, kad pie5 gadi:
dzima mazais
«Mana sapņu
Jēzus Kristus,
dāvana, ko es grikad Ziemassvētbētu saņemt šogad
ku vecītis atnes
Ziemassvētkos, ir
dāvanas, kad rotā egbēbju lelle. Tās lelles
līti. Man šie svētki patīk, jo tad dod
ir smukas. Ja man būtu
dāvanas, bet dāvanas ir jānopelna.
tāda lelle, tā būtu meitenīte, un esmu Dāvanu nopelna tikai tad, ja labi uzBeāte, 7 gadi:
izdomājusi viņai arī vārdiņu – Katrīna. vedas. Ir arī tādi bērni pasaulē, kas
«Vislabākā dāVispār jau īsts brālītis vai māsiņa būtu dāvanas nedabū. Man ir jau pieci labie
vana būtu īsts
daudz labāk. Nē, māsiņa.»
darbi – vienu reizi sakārtoju mantas
taksītis! Es esmu
un pārējās reizes labi uzvedos. Šogad
Marta,
paijājusi īstu takgribētu, lai Ziemassvētku vecītis man
si. Vienreiz gāju
6 gadi:
atnes kalnraču kravas mašīnu un urbi
laukā, un tur bija
«Mūsu mājās
no lego.»
meitene ar sunīti, un
svētki sākas ar
es sunīti papaijāju. Ļoti
jaukām dāvaRoberts,
gribētu melnu taksīti, suņu meitenīti, bet nām zeķēs. Bet
6 gadi:
es nevaru, jo man mājās ir kaķis.»
mēs katru gadu
«Man ļoti gribērakstām vēstuli arī
tos, lai Salatētis
Loreta,
Ziemassvētku vecītim,
man dāvanā at6 gadi:
ko lai viņš mums atnes dāvanā. Šo- nes tādu mašīnu,
«Man ļoti patīk
gad arī jau uzrakstījām – mamma kāda ir manam tēspēlēties ar lellēm.
uzrakstīja priekšā un es atkārtoju. tim – melnu bembi ar
Man mājās ir
Es gribētu baltu trusi, jo man patīk asiem diskiem. Tētim
daudzas lelles,
dzīvnieki. Man jau mājās ir kaķis bija tāda mašīna, bet tagad nedaudz
bet nav nevienas
un suns. Un manam mazajam brālim salauzās. Gribētu, lai mana mašīna ir
lielas, tāpēc priecāTomasam, kuram ir četri gadi, lai atnes ar pulti un lai iekšā ir baterijas – lai
šos, ja man Ziemassvētugunsdzēšamo mašīnu. Man ir arī 13 nevajadzētu pirkt. Man patīk tādas
ku vecītis atnestu lelli bēbīti ar zirdziņu. gadus vecs brālis – viņš vēstuli vēl nav rotaļlietas – mašīnas ar pulti.»
Man mājās ir trīs puiku lellītes, bet nav uzrakstījis.»
meitenītes. Bārbijām visām noplīsušas
rokas, kājas, galva. Lelles ir manas mīļākās
rotaļlietas, un mamma tām šuj drēbes. Es
viņai palīdzu.»

un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
horeogrāfisks uzvedums «Ziemas pasaka»
pēc M.Stārastes stāsta motīviem. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja – Alda Skrastiņa.
Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Sīkāka informācija – LLU mājas lapā www.llu.lv (Jelgavas
pilī).
 16. decembrī pulksten 14 – muzikāls
projekts: koncerts – brāļi Auzāni un slavenais Jersikas orķestris. Piedalās: Jānis un
Atis Auzāni, Oranžā kora dziedātāji, kā
arī pavadošo mūziķu grupa. Programmā:
tautā iemīļotas melodijas A.Auzāna aranžējumā latviešu, latgaliešu, angļu, vācu,
spāņu un portugāļu valodā. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 16. decembrī pulksten 14 – koncerts
«Eņģeļi pār Latviju». «Swedbank» labdarības akcija. Piedalās: grupa «Tirkizband»,
meiteņu ansamblis «Noslēpums» un citi
Jelgavas mūziķi. Ieeja – par ziedojumiem
(Svētās Annas baznīcā).
 16. decembrī pulksten 17 – kluba
«Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 18. decembrī pulksten 17 – dziedošo
ģitāristu pulciņš «Jundas ģitāras» aicina uz
koncertu «Vēstules Ziemassvētkos». Mākslinieciskās vadītājas I.Andersone, M.Sirvide.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 19. decembrī pulksten 18 – muzikāls
vēstījums «Mans Ziemassvētku stāsts».

Koncerta programmā skanēs latviešu komponistu skaņdarbi, veltīti Ziemassvētku
tēmai, un ziemas esejas. Mūzikas noskaņas
papildinās svētku koncertam īpaši radītās
G.Straustiņas video projekcijas. Koncertā
uzstāsies Igo, J.Kristons, Ē.Upenieks, Alise, Zane un svētku stīgu grupa (Jelgavas
pilī).
 19. decembrī pulksten 18.30 – mūsdienu deju studijas «Intriga» svētku koncerts «Pusnakts dejās». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Īpašie viesi – Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba Rokskola. Biļešu
cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 20. decembrī no pulksten 14 līdz 18
– «Ziemassvētku jampadracis» (kultūras
nama foajē). Aicinām bērnus un skolēnus
rūķoties, tikties ar Ziemassvētku vecīti,
radošajās darbnīcās izgatavot apsveikuma
kartīti, dāvanu, apgleznot piparkūku, skatīties kino. Ieeja uz kino – Ls 1; 0,50 (bērniem
un skolēniem) (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 18 – tautas
deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēni»,
«Jundari» koncerts «Gaidot Ziemassvētkus». Kolektīvu vadītāja – M.Bratkus.
Koncertmeistare – G.Vanaga. Ieeja – bez
maksas (Raiņa parkā).
 21. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts (Jelgavas 4. vidusskolā).
 21. decembrī pulksten 18 – muzikālās
studijas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts
«Ja vien jūti tu». Biļešu cena – Ls 1. Biļetes
nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2 (Jelgavas

kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Muzicē: LNO
solistes K.Gailīte (soprāns) un I.Parša
(mecosoprāns). Jelgavas Mūzikas vidusskolas koris, diriģents G.Pavilons, Jelgavas
kamerorķestris, mākslinieciskais vadītājs un
diriģents A.Meri. Ieeja – par ziedojumiem
(Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 14 un 16
– Ziemassvētku koncerts «Es skaistu vietu
zinu». Piedalās: E.Zālīte, M.K.Kalniņš,
A.Robežnieks, I.Grunte (ģitāra). Komponists V.Pūce (taustiņinstrumenti). Biļešu
cena – Ls 3. Biļetes nopērkamas «Biļešu
paradīzes» kasēs (Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 16 – zvanu
ansambļa «Accelerando» koncerts «Es dzirdēju zvanus skanam». Piedalās Cēsu zvanu
ansamblis, Priekules Mūzikas un mākslas
skolas zvanu ansamblis, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Valsts ģimnāzijā).

Izstādes
 14. decembrī pulksten 14 – ekspozīcijas «Jelgava – Zemgales pērle» atklāšana. (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – Sandras Milleres un Ilgvara Gradovska fotoizstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Rebeka,
5 gadi:
«Vislielākais
pārsteigums
Ziemassvētkos
man būtu īsts
kaķītis. Es gribētu, lai tā ir meitenīte rozīgā krāsā.
Es viņu sauktu par Runceni. Man jau
mājās ir viens liels kaķis, tas ir vīrietis
Niksons. Viņam vienam ir garlaicīgi, un
es gribētu, lai viņam ir draudzene.»
Līva, 6 gadi:
«Es būtu ļoti
priecīga, ja man
Ziemassvētku
vecītis atnestu kādu dārgu
ķēdīti, ko liek ap
kaklu. Es to gribu
tāpēc, ka man tāda
nekad nav bijusi. Es to valkātu. Gribētos, lai ķēdīte ir vidēji gara un sarkanā
krāsā. Es to ķēdīti katru dienu neliktu,
uzliktu tikai uz svētkiem.»
Evelīna,
6 gadi:
«Ziemassvētki
ir svētki, kas jāpavada kopā ar
mammu un tēti.
Gribētu iedzert ar
vecākiem siltu tēju,
salikt puzli. Ikdienā
tētim daudz jāstrādā pie datora, bet
svētkus svinēsim kopā. Es gatavoju arī
saviem vecākiem dāvaniņas – zīmējumus, kā mēs skatāmies salūtu. Vēl es
bērnudārzā uztaisīju dāvaniņu vientuļiem bērniem, lai viņiem būtu jautrāk.»
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – Jelgavas
mākslinieces Initas Vilks tematiskā
gleznu izstāde «Baltā. Ziema» (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 30. decembrim – izstāde «No
50 līdz 90». Piedalās astoņi Jelgavas
mākslinieki jubilāri – Ilizane Grīnberga, Baiba Ūlande, Gints Strēlis, Valda
Semane, Marita Landau, Mārcis Stumbris, Gunārs Ezernieks, Alberts Blūms
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
«Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 31. decembrim – izstāde
«Jelgava – astronomiski ģeodēziskās
uzmērīšanas aizsācēja Baltijā» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 4. janvārim – Gunāra Ezernieka
jubilejas izstāde «Tā reiz gleznoju» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 6. janvārim – Mārča Stumbra
personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu
ielā 3).
 Līdz 7. janvārim – Jelgavas pilsētas
kultūras nama Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Tatjanas Iljinas izstāde
«Gleznas» (Jelgavas Mūzikas vidusskolas
foajē).

