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Nākamgad apbalvos
gada labāko skolu
 Ritma Gaidamoviča

Ar domu motivēt tālākai
attīstībai un inovāciju
ieviešanai no nākamā
gada Jelgavā tiks rīkots
konkurss, kurā, izvērtējot nozīmīgākos sasniegumus, noteiks gada
labāko Jelgavas pilsētas
pašvaldības skolu. Konkursa uzvarētāji saņems
īpašu Jelgavas pilsētas
kvalitātes gada balvu un
5000 eiro, kurus varēs
iztērēt pēc izglītības iestādes vajadzībām.

stāsta S.Vīksna, piebilstot, ka vērtēti
tiks skolas sasniegumi un paveiktais
viena mācību gada garumā.
Iegūstot informāciju par mācību
gada laikā paveikto katrā skolā,
konkursa komisijas uzdevums būs
izvērtēt nozīmīgākos sasniegumus.
Tie ir sasniegumi mācību darbā,
mācību priekšmetu olimpiādēs
un zinātniski pētnieciskajā darbībā, skolotāja līdzdalība savas
profesionālās darbības kvalitātes
pilnveidošanā, inovatīvu risinājumu
ieviešanā, atbalsta sistēmas veidošana darbā ar talantīgiem bērniem un
bērniem ar mācību grūtībām, kā arī
veselīga dzīvesveida un drošas vides
nodrošināšana.
Vērtēšana notiks trīs pakāpēs
– pamatizglītības pirmajā posmā (1.
– 6. klases), pamatizglītības otrajā
posmā (7. – 9. klases) un vidējās
izglītības posmā (10. – 12. klases).
Uzvarētājs tiks noteikts katrā grupā
un saņems kvalitātes gada balvu
un 5000 eiro. «Plānots, ka augusta
beigās no skolām būsim saņēmuši
visu nepieciešamo informāciju,
kuru septembrī izvērtēs žūrijas
komisija, bet balva tiks pasniegta
Starptautiskās skolotāju dienas pasākumā,» tā S.Vīksna, piebilstot, ka
katra uzvarētājskola iegūto naudas
balvu varēs izmantot pēc saviem
ieskatiem, protams, domājot par
ieguldījumu skolas attīstībā.

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC), kas
uzraudzīs konkursa rīkošanu un
izvērtēšanu, direktore Sarmīte
Vīksna stāsta, ka galvenais jaunā
pasākuma mērķis ir nevis salīdzināt skolas, bet gan motivēt mācību
iestādes tālākai attīstībai un jaunu
iniciatīvu īstenošanai. «Pašvaldība
ir deleģējusi ZRKAC izstrādāt šī
Jau pirmajā eiro sākumkomplektu tirgošanas dienā pēc jaunajām monētām steidza arī jelgavnieki
konkursa vērtēšanas kritērijus.
Valdis un Velta Grinbergi. «Jādomā par naudiņu savlaicīgi, jo to komplektu jau nemaz nav tik daudz.
Tie veidoti, akcentējot jomas, kurās
Visiem gribētājiem var nepietikt. Mūsuprāt, šī ir lieliska dāvana Ziemassvētkos. Pa paciņai katram dāizglītības pasūtītāji vēlas redzēt
vināsim diviem mazbērniem, kuri jau prot rīkoties ar naudu, un vienu atstāsim sev, lai iepazītos, kāda
lielāku aktivitāti un jauninājumus.
Foto: Ivars Veiliņš
tā izskatās,» tā Velta un Valdis.
Iegūstot informāciju par mācību
 Ritma Gaidamoviča
pirmajā dienā pēc komplekta nā- komplektiem. «Esmu sarūpējis jebkurā komercbankas filiālē neat- gada laikā paveikto katrā skolā,
kuši, jo esot bažas, ka to visiem daļu no Ziemassvētku dāvanām karīgi no tā, vai cilvēks ir šīs bankas konkursa komisijas uzdevums būs
Šonedēļ bankās sāka
var nepietikt. Kopumā valstī iedzī- – mātei, sievai, meitai un mazmei- klients vai nav. Būtiski atzīmēt izvērtēt nozīmīgākos sasniegumus,»
tirgot desmit latu jeb
votājiem sagatavoti 800 000 eiro tai,» stāsta A.Velaitis, apgalvojot, ka – lai saņemtu eiro monētu sākum14,23 eiro vērtus Latvijas
monētu komplekti. Lai tos varētu šī ir gan laba dāvana, gan arī iespēja komplektu, nepieciešams uzrādīt
eiro monētu sākumkomsaņemt pēc iespējas lielāks klientu jau iepriekš iepazīties ar nākamo personu apliecinošu dokumentu
plektus, dodot iespēju
loks, katrs pircējs vienā reizē var valsts valūtu.
– pasi, ID karti vai autovadītāja
iedzīvotājiem laikus ieiegādāties ne vairāk kā piecus eiro
Jelgavā esošo banku vadītāji at- apliecību. Jāpiebilst, ka latu maiņa  Ritma Gaidamoviča
pazīties ar jaunās valūtas
komplektus. Arī jelgavnieki galve- zīst, ka pirmajā dienā līdz ar banku pret eiro bez komisijas maksas
monētām. Jau pirmajās
nokārt pērk pa diviem vai pieciem atvēršanu aktivitāte bijusi lielāka, bankās sāksies 2. janvārī.
Latvijas tūrisma forumā Rīgā pasniegtas kvalitātes
dienās arī jelgavnieki
komplektiem uzreiz.
pat rinda veidojusies, taču dienas
Attiecībā uz lata maiņu pret eiro
apliecinājuma zīmes «Q Latvia», ko saņēma arī
aktīvi steidza iegādāties
«Tā jau tāda ziņkārība – gribas laikā cilvēki nākuši «ar uzplūdiem». bankas aicina iedzīvotājus savlaiJelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC). Iegūtā
eiro komplektus. Pirmie
aptaustīt, kādi tad tie Latvijas Gan «Jelgavas Vēstneša», gan arī cīgi skaidras naudas uzkrājumus
zīme apliecina Tūrisma centra darba kvalitāti, kas
pircēji bija galvenokārt
eiro ir. Dažādi eiro iekrājušies no banku vadītāju novērojumi liecina, iemaksāt bankas kontā, lai tie
noteikta pēc dažādiem kritērijiem – klientu apkalpensionāri, kuri vēlas
ekskursijām, bet gribas eiro arī ar ka pirmie šo komplektu vēlas iegā- automātiski tiktu konvertēti uz
pošanas kultūras, informācijas precizitātes, sniegto
savlaicīgi iepazīt nākamo
Latvijas simboliku,» saka pensio- dāties pensionāri sev un dāvanām, eiro līdz ar 1. janvāri. Taču tajā pašā
pakalpojumu kvalitātes.
Turpinājums 3.lpp.
valūtu. Pārsvarā jelgavnārs Romāns Leja, kurš jau pirmajā bet nāk arī vidēja gadagājuma un laikā bankas iedzīvotājiem iesaka
nieki iegādājas divas vai
dienā nopirka divus komplektus. jauni cilvēki, kuri to grib iegādāties nodrošināties ar skaidru naudu
visas atļautās piecas sāKungs uzskata, ka iesākumam kā dāvanu saviem vecākiem, lai viņi gada pēdējā dienā, jo iespējami gan
kumkomplekta paciņas
sīknaudas pietikšot. «Galvenais laikus iepazīstas ar eiro.
karšu darbības pārtraukumi, gan
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
uzreiz.
iemesls – lai gada sākumā nebūtu
Piemēram, bankā «Citadele» pir- arī dažādās vietās nedarbosies banatklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
problēmu norēķināties vietās, kur majā dienā pārdoti 284 komplekti, komāti. Jāpiebilst, ka lielākajā daļā
pilsētas karogs
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie nepieciešamas monētas. Nopirku «Swedbank» – 1000, «SEB bankā» banku naudas iemaksas automātu
banku klienti atzīst, ka eiro sākum- vairākas paciņas, lai pietiek visai – 549, bankā «Nordea» – 160.
latus būs iespējams iemaksāt līdz
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
komplekta iegādei ir vairāki iemesli ģimenei. Lai visi iepazīstas ar
Banku vadītāji vēlreiz uzsver, 14. janvārim, kad darbība notiks
13. decembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005574
– grib laikus iepazīties ar jauno monētām un ir ko maciņā likt,» ka šonedēļ bankas sāka tirgot eiro divās valūtās. Bankomātā no 1.
vai 63005567.
naudu, cer, ka šādi samazinās sev stāsta jelgavniece Vija Vinovska. sākumkomplektus, ko par skaidru janvāra gan varēs izņemt tikai
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
problēmas nākamā gada pirmajās Jelgavnieks Artūrs Velaitis uz ban- naudu – pēc oficiāli valstī noteiktā eiro. Klienti informācijai aicināti
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
dienās, bet liela daļa to iegādājas, ku pirmajā eiro sākumkomplektu eiro kursa jeb par 10 latiem iegā- sekot līdzi savas bankas mājas lapā
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
lai dāvinātu Ziemassvētkos. Tieši tirgošanas dienā devās pēc četriem dājoties 14,23 eiro – var nopirkt internetā.

Reģionālais Tūrisma centrs
saņem kvalitātes zīmi

Uzmanību – konkurss!

14. un 28. decembris – darbdienas; arī autobusi kursēs kā darbdienās
 Sintija Čepanone

Nr.195 «Par darba dienu pārcelšanu 2013. gadā» sestdieDecembrī ir pārceltas divas darbdienas – pirmdiena,
nās, 14. un 28. decembrī, JAP
23. decembris, pārcelts uz sestdienu, 14. decembri,
apkalpotajos Jelgavas pilsētas
savukārt pirmdiena, 30. decembris, – uz sestdienu,
nozīmes un reģionālajos starp28. decembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba
pilsētu nozīmes maršrutos
laiku no valsts budžeta finansētajās iestādēs, informē
sabiedriskais transports kurLabklājības ministrija (LM). Līdz ar pārceltajām darbsēs pēc darbdienu kustības
dienām 14. un 28. decembrī sabiedriskais transports
saraksta. Ar autobusu kustības
Jelgavā kursēs pēc darbdienu kustības saraksta.
grafiku var iepazīties autobusu
pieturās un JAP mājas lapā
SIA «Jelgavas autobusu skaņā ar 2012. gada 25. aprīļa www.jap.lv.
parks» (JAP) informē – sa- Ministru kabineta rīkojumu
LM pārstāve Marika Kupče

skaidro, ka, decembrī pārceļot
divas darbdienas, būs iespējams nodrošināt darba nedēļas
nepārtrauktību tajā nedēļā, uz
kuru darbdiena būs pārcelta.
«Ģimenei tā būs iespēja vairāk
laika pavadīt kopā, savukārt
iedzīvotājiem – lielāks atpūtas
dienu skaits pēc kārtas tajā nedēļā, no kuras darbdiena pārcelta,» tā viņa, akcentējot, ka
minētās izmaiņas attieksies uz
tiem darbiniekiem, kuri strādā

no valsts budžeta finansētajās
iestādēs un kuriem noteikta
piecu dienu darba nedēļa no
pirmdienas līdz piektdienai.
Vienlaicīgi visas pašvaldības,
komersanti un organizācijas,
nosakot darba un atpūtas laiku, ir aicinātas ievērot attiecīgās darbdienas pārcelšanu.
LM atgādina, ka darba laika sākumu un beigas nosaka
darba kārtības noteikumos,
maiņas grafikos vai darba

līgumā. Ja darba devējs vienu
darbdienu, kas iekrīt starp
svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu
un pārceļ to uz sestdienu tajā
pašā vai citā nedēļā tajā pašā
mēnesī, darbdienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs
nav uzskatāms par virsstundu
darbu. Nedēļas atpūtas laika
ilgums pārcelšanas gadījumā
nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.
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Paldies par sirsnību un pārsteigumu!
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās
vecmāmiņa Brigita Diedišķe no
Ventspils, kurai darba nedēļa
aizrit Jelgavā, pieskatot divus
gadus veco mazdēlu Tomu Ģirtu. Viņa vēlas pateikt paldies
Jelgavas pilsētas vadībai un
visiem cilvēkiem, kuri mazajiem
jelgavniekiem sarūpēja izrādi
«Zaķis lielībnieks» un pārsteigumu pēc tās. 4. sākumskolas
skolēnu, skolotāju un vecāku
vārdā paldies pašvaldībai saka
arī skolas direktores vietniece
Aija Kuķalka.
«Adventes laiks ir mierpilns
laiks, klusāks un nesteidzīgāks.
Laiks iekšējām pārdomām un
laiks brīnuma gaidīšanai. Katram sava brīnuma. Tas ir laiks,
kad katru labas gribas cilvēku
pārrada par laba darītāju. Cilvēki
ar prieku šajā laikā dod no sava,
kas viņiem ir, lai iepriecinātu
tuvākos, lai darītu viņus laimīgus. Arī mūsu skolas skolēniem
bija iespēja Jelgavas pilsētas
kultūras namā skatīt režisores
Lūcijas Ņefedovas iestudēto

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrādi «Zaķis lielībnieks» pēc
Sergeja Mihalkova stāstu motīviem. Tas bija Jelgavas pilsētas
domes dāvinājums mazajiem
jelgavniekiem svētkos. Katrs
mazais apmeklētājs saņēma
no Ziemassvētku vecīša nelielu
dāvaniņu. Skolēnu, skolotāju
un vecāku paldies it visiem, kas
sagādāja mums šo pārsteigumu!
Lai sveču liesmu izgaismots un
sniega balts ir adventes laiks!
Jo Ziemassvētki, ko gaidām, nāk
gaismas apmirdzēti...» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece
izglītības jomā A.Kuķalka.
«No sirds vēlos pateikties
Jelgavas pilsētas domei un visai
radošajai komandai, kas sarūpēja neaizmirstamu dāvanu mazajiem jelgavniekiem. «Jelgavas
Vēstnesī» izlasīju, ka pašvaldība
mazajiem pilsētniekiem sarūpējusi dāvanu – izrādi «Zaķis
lielībnieks». Nolēmām šo iespēju
izmantot un kopā ar mazdēlu
Ģirtu Tomu Ribakovu izrādi
bez maksas noskatījāmies 4. de-

Neapliekamais minimums
pensijām būs par dažiem
eiro centiem augstāks
«Vai varētu, lūdzu, paskaidrot, no kādas summas tiks
atvilkti nodokļi pensionāriem
pēc eiro ieviešanas?» ar šādu
jautājumu «Jelgavas Vēstnesī»
vērsās pensionārs Jānis.
Pašlaik neapliekamais minimums, ko mēnesī piemēro
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) pensijām, ir
165 lati. Šo summu konvertējot pēc oficiālā valūtas maiņas
kursa (1 eiro = 0,702804 lati),
neapliekamais minimums līdz
ar eiro ieviešanu būtu 234,77
eiro, taču no nākamā gada tas
būs par dažiem centiem augstāks – 235 eiro.
VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Zita
Laviceviča skaidro, ka no 2014.
gada 1. janvāra noteiktais neapliekamais minimums pēc 1996.
gada 1. janvāra piešķirtajām
vai pārrēķinātajām pensijām

(ieskaitot piemaksu pie pensijas
par apdrošināšanas stāžu, kas
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim) ir 235 eiro mēnesī.
Papildu atvieglojums ir 154
eiro mēnesī personām I un II
grupas invaliditātes gadījumā
un personām, kurām noteikts
politiski represētās personas vai
nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statuss, un 120 eiro
mēnesī personām III grupas
invaliditātes gadījumā. «No
pārējās summas tiek ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Ja vienlaikus ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumiem
invaliditātes gadījumā un kā
politiski represētajai personai vai nacionālās pretošanās
kustības dalībniekam, tad piemēro lielāko nodokļa papildu
atvieglojuma apmēru,» informē
Z.Laviceviča.

Pašvaldības sarūpēto Ziemassvētku
dāvanu mazākajiem jelgavniekiem
– Ādolfa Alunāna
teātra izrādi «Zaķis
lielībnieks» gan
latviešu, gan krievu
valodā – noskatījās
vairāk nekā 4100
bērnu. Gan par
pašu izrādi, gan
Ziemassvētku vecīša
ciemošanos pēc
tās bērni ir priecīgi – to apliecina
pašvaldībai veltītie
pateicības vārdi no
skatītājiem.
Foto: Andrejs Vītoliņš
cembrī. Liels bija mūsu pārsteigums, kad pēc izrādes ieradās
Ziemassvētku vecītis un katram
bērniņam pasniedza dāvaniņu
– ļoti pārdomātu paciņu svētkos.
Bija gan saldumi, gan piezīmju
blociņš ar zirga attēlu, jo nākamais taču ir Zirga gads, gan
pildspalva, zīmuļu asināmais,

novelkamā bildīte – viss tik ļoti
interesants un pārdomāts. Atverot paciņu, tiešām radās sajūta,
ka visas lietas tajā nav vienkārši
samestas tikai tāpēc, lai būtu,
bet gan izraudzītas ar ļoti lielu
rūpību. Tāpat tur bija arī domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
apsveikums ģimenei Ziemas-

svētkos un Jaunajā gadā – ļoti
sirsnīgi vārdi. Esmu neizsakāmi
pateicīga pilsētas vadībai par
šo brīnišķīgo pēcpusdienu un
radīto svētku sajūtu manam
mazdēlam un citiem pilsētas
bērniem. Varu tikai apbrīnot, ar
kādu degsmi šie cilvēki strādā.
Paldies,» tā vecmāmiņa.

Pensionāriem biļete pilsētas autobusā
nākamgad maksās 35 eiro centus
Jelgavniece Lilita «Jelgavas
Vēstnesim» lūdz precizēt, vai 50
procentu atlaide pensionāriem
braucieniem pilsētas autobusos
būs arī nākamajā gadā. «Ja
būs, tad cik eiro pensionāram
jāieskaita savā kartē par mēnesī
paredzētajiem braucieniem?»
jautā viņa.

Arī nākamajā gadā atbilstoši
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 29. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12-26
«Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalstu piešķiršanas noteikumi» Jelgavā deklarētie pensionāri un politiski represētās
personas varēs izmantot 50
procentu atlaidi braukšanas
maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Tiesa,
50 procentu atlaide ne vairāk
kā 16 braucieniem mēnesī tiek
piešķirta, ja pensionārs vai
politiski represēta persona ir
nokārtojusi Jelgavas pilsētas
Sagatavoja Sintija Čepanone iedzīvotāja karti un nodrošinā-

jusi kartei piesaistītajā kontā
līdzfinansējumu.
Pašlaik biļetes cena pilsētas
autobusā maksā 50 santīmus
– pusi jeb 25 santīmus par braucienu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartei piesaistītajā kontā
jāieskaita pašam pensionāram,
savukārt otru pusi biļetes iegādes
brīdī kontā ieskaita pašvaldība,
un šāda kārtība saglabāsies arī
nākamajā gadā. Taču līdz ar eiro
ieviešanu Latvijā, tas ir, no 2014.
gada 1. janvāra, norēķini notiks
eiro, un SIA «Jelgavas autobusu
parks» valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs atgādina, ka šī iemesla dēļ nedaudz mainīsies arī
maksa par braucienu sabiedriskajā transportā – pilsētas autobusos tā nedaudz samazināsies,
līdz ar to mazāka kļūs summa,
kas pensionāram jānodrošina kā
līdzfinansējums.
Proti, konvertējot pēc oficiālā
maiņas kursa, kas ir 0,702804
lati par vienu eiro, pašlaik biļetes
cena izdrukātajā biļetē norādīta

71 eiro cents. Taču septembra
domes sēdē deputāti lēma, ka no
nākamā gada 1. janvāra biļetes
cena pilsētas autobusos būs 70
eiro centi. «Tādējādi pensionāram par vienu braucienu būs
jānodrošina līdzfinansējums
50 procentu jeb 35 eiro centu
apmērā,» tā P.Salkazanovs, gan
atgādinot, ka ar pašvaldības
atbalstu pensionāri un politiski
represētas personas mēnesī var
braukt ne vairāk kā 16 reizes
– par katru nākamo braucienu
būs jāmaksā pilna biļetes cena
jeb 70 eiro centi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka no 1. janvāra samazināsies
arī maksa par mēnešbiļeti – pilna
mēnešbiļetes cena pašlaik ir 20
lati, kam ekvivalenta summa,
konvertējot pēc oficiālā maiņas
kursa, būtu 28,46 eiro, taču nākamgad mēnešbiļetes cena būs
28 eiro – par 46 eiro centiem (34
santīmiem) zemāka.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Fotoaparātu izmantošanu tirdzniecības telpās nekas neregulē
«Pirmo reizi mūžā nācās saskarties ar situāciju, kad veikalā
man kā pircējam pārdevējs nevis
steidz sniegt palīdzību, bet draud
ar policiju. Situācija bija tik dīvaina, ka vēlos gūt skaidrojumu,
kādas tad īsti ir manas kā pircēja
tiesības. Proti, pirms nedēļas devos
uz veikalu «Cita santehnika» Raiņa
ielā. Ar dēlu bijām vienojušies, ka
jāiegādājas jauna vannasistabas
izlietne ar skapīti. Dēls strādā līdz
pulksten deviņiem vakarā, tādēļ
laika, kad staigāt pa veikaliem, nav.
Viņš palūdza apstaigāt veikalus, atrast piemērotāko variantu, kas man
patiktu, un nedēļas nogalē mēs dotos
noskatīto pirkumu iegādāties. Dēls
ieteica aiziet uz «Citu santehniku»,
kur varētu būt laba izvēle. Zināju nepieciešamo skapīša izmēru,
taču citas detaļas, kas ir ne mazāk
būtiskas, man nav īsti skaidras,
tāpēc, kā ierasts šādos gadījumos,
veikalā noskatīto mantu ar telefonu nofotografēju, lai vakarā dēls
varētu to apskatīt. Tajā brīdī, kad
biju atradusi tiešām skaistu skapīti
ar izlietni, atvēru tam durtiņas,
lai redzētu, kā ir ar vietu cauruļu
savienojumam, un nofotografēju to.
Un tad sākās! Pie manis piesteidzās
pārdevējs, kurš aizliedza fotografēt.

Es jautāju, ko tādu esmu izdarījusi,
jo tiešām līdz šim bieži veikalos noskatīto preci esmu fotografējusi, lai
pēc tam ar mājiniekiem apspriestos.
Tāpat daudz esmu ceļojusi, un
fotoaparāts vienmēr ir līdzi. Jā, ir
vietas, kur fotografēt nedrīkst, taču
tur tas nepārprotami norādīts, un,
protams, es to ņemu vērā. Bet šajā
veikalā šāda paziņojuma nebija.
Taču tas netraucēja pārdevējam
izsaukt arī veikala vadītāju, kura
citu pircēju priekšā uz mani kliedza
un pavēlēja nekavējoties izdzēst
fotogrāfijas, draudot ar policijas
izsaukšanu. Un viņa tiešām sāka
kādam zvanīt, man sakot, ka zvana policijai. Joprojām nesapratu,
ko esmu noziegusies?! Tā viņa tur
zvanīja, runāja, process ievilkās...
Es aptvēru, ka esmu pavisam netālu no mūsu policijas, kas atrodas
Pētera ielā. Tā arī pateicu: «Kamēr
jūs ar savu policiju ņematies, es iešu
pie savējās.» Aizgāju uz policiju, jo
gribēju saprast, vai tiešām esmu
noziegusies. Dežūrdaļā man laipni
atbildēja, ka nekādu noziegumu
izdarījusi neesmu un neesot pamata
par notikušo pārdzīvot. Izrādās,
ka vienīgais, kas varot man sniegt
kādu skaidrojumu, esot Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs. Diemžēl

Jelgavā filiāles tam nav. Tāpēc ar
«Jelgavas Vēstneša» starpniecību
vēlos noskaidrot, vai tiešām man
kā pircējam bija jāpiedzīvo šāds
pazemojums pašas pilsētas veikalā? Bet veikalam gribas pajautāt,
vai tiešām ir tik daudz klientu, ka
šādā veidā var atļauties izturēties
pret jelgavniekiem? Protams, pēc
šī notikuma šim veikalam iešu ar
līkumu. Vēl gribam dzīvoklī flīzes
nomainīt – varbūt, ka tās arī varēja
nopirkt «Citā santehnikā», bet šis
veikals manu uzticību ir pilnībā
zaudējis,» «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta Jevgeņija.
Patērētāju tiesību aizsardzības
centra (PTAC) Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas
vadītāja Ilze Žunde norāda, ka ar
normatīvo aktu netiek regulēts
jautājums par fotoaparātu izmantošanu tirdzniecības telpās. «Praksē
šādu ierobežojumu mēdz paredzēt
veikala iekšējie kārtības noteikumi.
Lai patērētāji būtu informēti par
veikala prasību, uz veikala durvīm
vai tirdzniecības zālē mēdz būt
izvietotas informatīvās zīmes par
fotografēšanas aizliegumu,» informē I.Žunde, piebilstot, ka tas, kā
tirdzniecības vietas pārstāvji reaģē

situācijā, kad patērētājs neievēro
prasību, atkarīgs no tirdzniecības
vietas politikas un konkrētā veikala
pārstāvja.
«Tirdzniecības vietai nav aizliegts uzstādīt šādus noteikumus,
tomēr situācijās, kad tirdzniecības
vietas pārstāvis pārkāpj pieklājības
normas vai patērētājs ir neapmierināts ar attieksmi vai ierobežojumu,
aicinām patērētājus informēt par
faktu uzņēmuma vadību. Ja uzņēmumam rūpēs tā reputācija, tas
attiecīgi būs informēts un varēs
reaģēt uz problēmu. Savukārt
patērētājam šajā ziņā ir izvēle – atgriezties konkrētajā tirdzniecības
vietā vai izvēlēties citu tirdzniecības
vietu, kur ir patērētāja vēlmēm
atbilstoša uzņēmuma politika,» tā
PTAC pārstāve.
Veikala «Cita santehnika» Jelgavā vadītāja Irina Bokuma norāda,
ka veikalā klientiem fotografēt
preci nav atļauts. «Ierobežojums
fotografēt veikala preci galvenokārt
saistīts ar konkurenci – neesam
ieinteresēti, lai pie mums ierodas
konkurenti, kuri savos veikalos
piedāvā tādu pašu vai līdzīgu preci,
salīdzina cenu, par kādu konkrētu
preci piedāvājam mēs, un pēc tam
to izmanto savtīgos nolūkos. Pro-

tams, mēs nevaram aizliegt atcerēties cenu, bet fotografēt vairākas
preces ar visām cenu zīmēm gan
mēs neļaujam,» tā I.Bokuma. Viņa
apliecina, ka «Jelgavas Vēstneša»
lasītājas atspoguļoto situāciju ļoti
labi atceras – aizdomas par to, ka
kundze nefotografē tikai savām
personiskajām vajadzībām vien,
veikala darbiniekiem radušās,
fiksējot, ka fotografēti tiek vairāki
skapīši, tieši tāpēc arī sazinājās ar
veikala apsardzes firmu. «Ja pircēja, pirms fotografēt mūsu veikala
preci, būtu vērsusies pie pārdevēja
ar šādu lūgumu un izskaidrojusi, kāpēc tas viņai nepieciešams,
situācija neizvērstos par konfliktu – esam ieinteresēti, lai mūsu
klients būtu apmierināts,» norāda
I.Bokuma, noliedzot, ka pret klienti
būtu izturējusies agresīvi un nepieklājīgi.
Jāpiebilst, ka lasītāja «Jelgavas
Vēstnesim» norādīja, ka uz veikala
durvīm konflikta brīdī uzlīmes,
kas aizliedz tirdzniecības vietā
fotografēt, nebija, savukārt «Citas
santehnikas» vadītāja oponē, ka
šāda informatīva zīme tur vienmēr
ir bijusi un ir arī pašlaik.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pilsētnieks vērtē

Kā, jūsuprāt,
uz svētkiem ir
izdekorēta pilsēta?
Dace, dārzniece:
– Man laikam
visvairāk patīk tās rūķu
cepures stacijas aplī. Gandrīz katru dienu sanāk braukt
garām, un vienmēr priecājos, cik
skaisti tās sarkanās cepures baltajā sniegā izskatās. Pie baltajām
eglītēm puķudobēs un podos
gan jau ir pierasts – ejot garām,
tās nemaz īsti vairs nepamanu.
Arī lielā egle pilsētas centrā ir
spoža un simpātiska.
Vera, pārdevēja:
– Manuprāt, pilsēta
gada nogales svētkiem
ir ļoti skaisti
uzposta. Egle ir tik liela un
krāšņa, daudz gaismiņu. Uzmanību piesaista arī tā smukā
lāču ģimene Raiņa parkā. Ir par
ko priecāties. Tāpat redzu, ka
stabos iekārtas gaismiņas, koki
izgaismoti. To visu redzot, rodas
svētku sajūta.
Anete, skolniece:
– No paziņām esmu
dzirdējusi, ka
viņiem lielā
egle Hercoga
Jēkaba laukumā nepatīk – tajā
esot par daudz bumbu, tā esot
pārāk spoža, taču man gan
šķiet, ka egle ir ļoti skaista. Tāpat
patīk zilās gaismiņas Lielās ielas
koku zaros un arī uz krūmiem
Hercoga Jēkaba laukumā. Īpaši
skaisti pilsēta izskatās diennakts
tumšajā laikā, kad viss ir izgaismots.
Pjotrs, pensionārs:
– Es pa pilsētu daudz nestaigāju, kur
nu vēl tumšajā laikā, taču
avīzē izlasīju, kādi rotājumi
šogad būs, un arī pats redzēju,
kāda izskatās lielā egle. Man patika. Daudz gaismiņu, rotājumu.
Šķiet, pilsēta cenšas, lai būtu
jauki. Esmu apmierināts.
Valdis, strādā:
– Pilsēta jau
kopumā šobrīd ir ļoti
skaista un sakārtota. Lielā
egle pilsētas centrā ir brīnišķīgi
izrotāta un vakaros spoži spīd.
Vēl mums ļoti patīk lāči Raiņa
parkā. Ir redzēts, ka pie tiem fotografējas, bet mēs paši ar acīm
tikai baudām. Tāpat redzētas
gaismiņas ap kokiem pie Raiņa
parka. Manuprāt, pilsēta svētkiem izrotāta pietiekami.
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Reģionālais Tūrisma centrs
saņem kvalitātes zīmi
No 1.lpp.

Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) pārstāve Inta
Briede skaidro, ka šī kvalitātes
zīme norāda uz to, ka konkrētais
uzņēmums vai iestāde saprot,
ko nozīmē kvalitatīvs produkts,
un spēj arī to nodrošināt. JRTC
vadītāja Anda Iljina atzīst, ka,
saņemot šo balvu, Tūrisma informācijas centrs trīs gados ar
darbu ir apliecinājis, ka spēj labi
strādāt. «Tas ir augsts darba
novērtējums. Pretendējot uz šo
kvalitātes zīmi, pēc Kvalitātes
rokasgrāmatas izstrādājām un
iesniedzām TAVA rīcības plānu,
kurā izvērtējām savu darbu,
kā arī norādījām uz turpmāk
veicamo. Tāpat centrā klātienē
mūsu darbu novērtēja slepenais
klients, zvanītājs un e-pasta sūtītājs, atzīstot, ka ir saņēmis visu

nepieciešamo informāciju un ar
mūsu darbu ir apmierināts,»
stāsta A.Iljina. «Q Latvia» zīme
tiek piešķirta uz pieciem gadiem.
Iestādes vadītāja gan norāda, ka
saredz arī vairākus darbus, kas
vēl jāveic, lai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzlabotu. Viens no
tiem – informācijas pieejamība,
vairāk izmantojot sociālos tīklus,
tāpat centrs apņēmies regulāri
sekot līdzi JRTC izstrādāto tūrisma materiālu pieejamībai Rīgas
un citu pilsētu tūrisma informācijas centros pirms lieliem svētkiem Jelgavā, rosinot tūristus
apmeklēt arī mūsu pilsētu.
Jāpiebilst, ka šajā forumā
JRTC par ekskursiju «Izzini Jelgavu!», kas pretendēja uz gada
inovatīvākā tūrisma produkta
balvu, saņēma diplomu par piedalīšanos.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Skolēnu karte
saņem «Platīna peli»

Brīvdienās notiks divi
Ziemassvētku tirdziņi
 Ritma Gaidamoviča

Svētku dāvanas un arī
ko galdā ceļamu no
vietējiem zemniekiem,
amatniekiem un rokdarbniekiem Jelgavā
sestdien, 14. decembrī,
varēs iegādāties divos
Ziemassvētku tirdziņos.
No pulksten 11 līdz 15
«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā notiks tradicionālais
nevalstisko organizāciju labdarības tirdziņš
«Dāsnums mūžam neizsmeļams», kurā būs
iespējams iegādāties
dažādus rokdarbus, bet
no pulksten 12 līdz 18
jelgavnieki gaidīti lauku
labumu tirdziņā stāvlaukumā Akadēmijas
ielā 5.
Sabiedrības integrācijas pārvalde
informē, ka tirdziņā «Dāsnums
mūžam neizsmeļams» pircēji varēs
iegādāties nacionālo kultūras biedrību, invalīdu biedrību un sabiedrisko organizāciju rokdarbnieku darinājumus – tamborējumus, cepures,
adītas zeķes, čības, Ziemassvētku
kartītes, piparkūkas. Jāpiebilst, ka
tas ir labdarības tirdziņš un pircēji,
tajā iegādājoties pašdarinātas lietas,
atbalstīs ne tikai NVO biedrus, bet
arī sniegs palīdzību kādai Jelgavas
ģimenei, kurā aug divi bērni ar

īpašām vajadzībām.
Bet no pulksten 12 līdz 18 stāvlaukumā blakus Akadēmijas un
Driksas ielas krustojumam notiks
lauku labumu tirdziņš, kurā piedalīsies Jelgavas novada amatnieki,
rokdarbnieki un mājražotāji, kā arī
ciemiņi, piedāvājot savus izstrādājumus. Savu preci piedāvās 40 tirgotāji. Jelgavas novada pašvaldība,
kas ir tirdziņa organizatore, informē, ka īpaši plašā klāstā būs dažādi
pārtikas produkti. Tirgos mājas
sieru, desu, gaļu, skābētus kāpostus, zirņus, piparkūkas, medu, zāļu
tējas un citus gardumus.
Plašajā amatnieku darinājumu
klāstā būs iespēja atrast lieliskas
un unikālas Ziemassvētku dāvanas. Varēs nopirkt koka, ādas
izstrādājumus, rotaļlietas, adītas
un tamborētas šalles, zeķes un
cimdus, pašdarinātas rotaslietas
– piespraudes, auskarus, krelles
un citus aksesuārus. Piedāvājumā
būs arī apgleznoti trauki un dabīgā
kosmētika.
Organizatori informē, ka tirdziņš
reizē būs arī lustīgs Ziemassvētku
gaidīšanas pasākums. Apmeklētāji
varēs nobaudīt šķovētus kāpostus,
karstvīnu un gardu ķiploku tēju.
Bet par muzikāliem priekšnesumiem gādās divas folkloras kopas
– «Svitene» no Rundāles novada
un folkloras kopa «Liepāre» no
Jaunsvirlaukas pagasta. Kultūras
programma paredzēta no pulksten
12 līdz 16.

«Lediņu» Rūķu ciemā individuāli
bērnus gaida 20. decembrī
 Ritma Gaidamoviča

Jau tradicionāli decembra otrajā pusē nometne «Lediņi» pārtop
par Rūķu ciemu, kurā
tiek gaidīti mazākie
jelgavnieki, lai kopā ar
rūķiem ietu rotaļās un
no Salapapuka saņemtu jauku dāvanu. Šogad
rūķi individuāli bērnus
ciemos gaidīs 20. decembrī pulksten 16.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Linda Spalva stāsta, ka grupām
visi datumi šobrīd jau ir aizņemti, taču uz 20. decembri tiek
komplektēta individuālā grupa.
Tas nozīmē, ka Rūķu ciemam
bērnu ir iespēja pieteikt arī individuāli. Ciemos gaidīti bērni
vecumā no pieciem līdz desmit
gadiem. Programmā – atraktīvs
un aktīvs pasākums kopā ar rūķiem, viesojoties Dāvanu saiņošanas darbnīcā, uzspēlējot pikto

rūķu spēli, piparkūku cepšana
ugunskurā, kā arī iespēja pašam
izgatavot savu dāvanu – dekoratīvu Ziemassvētku eglīti. Bet
noslēgumā paredzēta speciāla
dāvaniņa no Salapapuka un pārsteigums. Organizatori ziņo, ka
aktivitātes ilgs no pusotras līdz
divām stundām un darbošanās
būs gan iekštelpās, gan laukā, tāpēc dalībnieki aicināti apģērbties
atbilstoši laikapstākļiem. Ja būs
ļoti slikts laiks, pasākums netiks
atcelts – tad visas aktivitātes
notiks iekštelpās. Dalības maksa
– 5,95 lati.
Lai piedalītos pasākumā,
iepriekš jāpiesakās pa tālruni
26448086, e-pastu linda.spalva@
junda.lv vai arī «Jundā» Pasta ielā
32. L.Spalva gan uzsver, ka vieta
Rūķu ciemā tiks garantēta tikai
brīdī, kad vecāki Pasta ielā 32
būs samaksājuši par pasākumu.
Pieteikties un samaksāt vēlams
līdz 16. decembrim. Nokļūšana
uz pasākuma vietu jānodrošina
individuāli.

«Šobrīd Ministru kabinetā izveidota darba grupa, kam februārī
valdībai jāiesniedz ziņojums par iespējām ieviest Jelgavas karti valstī,» skaidro SIA «Jelgavas autobusu parks» valdes loceklis Pēteris
Foto: LIKTA
Salkazanovs (otrais no labās).
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) un AS «SEB
banka» kopīgi izstrādātais produkts – Jelgavas
pilsētas skolēnu un iedzīvotāju karte – saņēmis
augstāko novērtējumu
valstī IT jomā «Platīna
peli 2013». Šis produkts
atzīts par labāko nominācijā «E-biznesa risinājumi un inovācijas».
«Balva ir augstākais novērtējums
IT jomā valsts līmenī un apliecina,
ka modernās tehnoloģijas ienāk
visur – ne tikai skolās, bibliotēkās,
veikalos, bet arī autobusos,» tā JAP
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs.
Viņš atzīst, ka uzvarēt varēja ikviens no trīs pretendentiem. Sevišķi
spēcīgs konkurents, viņaprāt, bija
«Swedbank» pasūtītais uzņēmumu tīkls «Business Network»,
īpaši ņemot vērā, ka šī banka ir
arī pasākuma sponsors. Jāpiebilst,
ka «Swedbank» saņēma «Dienas
Biznesa» speciālbalvu.

Kā norāda P.Salkazanovs, nākamais solis produkta attīstībā ir
panākt, lai tas tiktu ieviests valsts
līmenī. Ir iecere šo karti izmantot,
lai izmaksātu pabalstus iedzīvotāju
kategorijām, kam pienākas atvieglojumi sabiedriskajā transportā.
«Ir plānots arī karti sertificēt kā
«Visa Master Card», un tad to varēs izmantot ne tikai sabiedriskajā
transportā, bet arī kā norēķinu karti
citās vietās, kur šāds pakalpojums
tiek nodrošināts,» skaidro JAP
valdes loceklis. Šobrīd Ministru
kabinetā izveidota darba grupa,
kam februārī valdībai jāiesniedz
ziņojums par iespējām ieviest Jelgavas karti valstī.
Iespējams, nākotnē šis produkts
varētu kļūt arī starptautiski atzīts,
jo interesi par mūsu karti ir izrādījušas arī citas valstis, piemēram,
Lietuva, Krievija, Igaunija, Polija.
Jelgavas pilsētas skolēnu un
iedzīvotāju daudzfunkcionālā personalizētā bezkontakta viedkarte tika
atzīta par uzvarētāju nominācijā
«E-biznesa risinājumi un inovācijas». Vēl šajā nominācijā bija izvirzīts
«Swedbank» pasūtītais uzņēmumu

tīkls «Business Network», ko izstrādāja «Inspired Digital», un valsts
vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācijas sistēmas izstrādes
un ieviešanas projekts, ko pasūtīja
Latvijas Tiesu administrācija un
izstrādāja SIA «FMS».
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
rīkotais konkurss «Platīna pele»
notika jau septīto reizi. Šī ir trešā
reize, kad Jelgava iegūst «Platīna
peli» – 2011. gadā to nominācijā
«Labākā e-pašvaldība» saņēma
Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC),
bet 2008. gadā Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs ieguva «Microsoft Latvia» speciālbalvu
«Gada IKT inovācija» par projektu
«E-studiju sistēma Jelgavas pašvaldības mūžizglītības piedāvājuma
īstenošanai» (mācību materiāli un
e-studiju sistēma, divas profesionālās tālākizglītības programmas «Pro
grammēšana» un «Datorsistēmas»,
apmācīti 37 invalīdi, e-apmācības
materiāls skolēniem ar īpašām vajadzībām, pedagogu apmācība IKT
izmantošanai mācību procesā).

Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas
laukums būs videi draudzīgāks
 Ilze Knusle-Jankevica

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piešķīrusi
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu
700 625 latus «Jelgavas ūdens» projektam,
kas paredz notekūdeņu
dūņu lauku paplašināšanu Jelgavas notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēs.
Uzņēmuma tehniskais direktors
Viktors Juhna skaidro, ka projekts
paredz izbūvēt jaunu dūņu glabāšanas lauku pilsētas kanalizācijas
attīrīšanas ietaisēs Lapskalna ielā
22, paplašinot esošo laukumu. «Saskaņā ar normatīviem notekūdeņu
attīrīšanas procesā iegūtās dūņas ir
jāiztur 12 mēnešus, pēc tam tās var
izmantot lauksaimniecības zemju
mēslošanai. «Jelgavas ūdenim» ir
līgums ar uzņēmumu, kas dūņas
izmanto kā mēslojumu,» norāda
V.Juhna.
Esošais dūņu lauks, kas atrodas
Lapskalna ielā 22, izbūvēts 2006.
gadā, tā platība ir 6900 kvadrātmet-

ri. Tas ir atklāta tipa laukums – bez
jumta. V.Juhna skaidro, ka pēdējā
laika klimata izmaiņas būtiski ietekmē dūņu uzglabāšanu, jo stiprās
un biežās lietavas, kā arī saule
iedarbojas uz dūņām – tās izmirkst,
izplūst, aizsprosto drenāžu, rodas
nepatīkama smaka, kas, savukārt,
rada pilsētniekiem diskomfortu.
«Jaunā dūņu novietne būs 4800
kvadrātmetrus liels slēgta tipa
laukums, kas būtiski uzlabos dūņu
uzglabāšanas procesu, jo lietus un
saules ietekme nebūs tik jūtama,»
tā V.Juhna. Viņš piebilst, ka vienlaikus, realizējot projektu, plānots arī
sakārtot uzņēmuma teritoriju, kur
agrāk atradās dažādas attīrīšanas
iekārtas, kas tagad vairs netiek lietotas, piemēram, akas, rezervuāri,
kameras.
«Jelgavas ūdens» informē, ka
ūdens attīrīšanas procesā vidēji
gadā rodas apmēram 5000 tonnas
dūņu.
«Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode informē, ka VARAM akceptētais maksimālais Kohēzijas fonda
atbalsts nepārsniedz 50 procentus
no projekta kopējām attiecināma-

jām izmaksām un «Jelgavas ūdens»
šī projekta kopējās izmaksas tiek
lēstas 1,4 miljonu latu apmērā
bez PVN. Lai varētu īstenot šo
projektu, «Jelgavas ūdens» plāno
ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai
komercbankā, bet vēl domes sēdē
jālemj par pašvaldības galvojumu
kredītam.
VARAM norāda, ka projekts
jārealizē līdz 2015. gada vasarai.
I.Strode skaidro, ka šobrīd ir izstrādāta tehniskā specifikācija projektēšanas konkursam un, tiklīdz būs
saņemts pašvaldības akcepts, tiks
izsludināti nepieciešamie konkursi.
Darbi plānoti nākamgad.
Jāpiebilst, ka Kohēzijas fonda
projektu konkursā atkritumu, tajā
skaitā bīstamo atkritumu, pārstrādei un otrreizējai izmantošanai,
notekūdeņu dūņu apstrādei un
ārstniecības iestādēs radīto bīstamo atkritumu priekšapstrādei bija
atvēlēti 17 miljoni latu. VARAM
no iesniegtajiem 16 projektiem
atbalstīja sešus – pārējie neatbilda
konkursa prasībām. Līdz ar to
šobrīd no fonda piešķirtajiem 17
miljoniem latu būs apgūti tikai
3,3 miljoni.
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Īsi
 12. decembrī no pulksten 14.25
līdz 16.25 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33
notiks mājražotāju un amatnieku izstrādājumu tirdziņš. Dalību pasākumā
pieteikuši 44 amatnieki un mājražotāji.
Tirdziņā būs nopērkami arī citi izstrādājumi – sākot no adītiem, austiem,
tamborētiem, apgleznota zīda darbiem
un beidzot ar vitrāžām, augu eļļu, visdažādākajām rotaslietām, apsveikuma
kartītēm, garšvielām, piparkūkām, vaska svecēm, dzērvenēm medū, dzintara
kosmētiku, rotaļlietām.
 Līdz decembra beigām Jelgavas
pilsētas iedzīvotāji aicināti piedalīties
aptaujā, kas ļaus noskaidrot pašvaldības Klientu apkalpošanas centra
darba vērtējumu. Aptaujas mērķis
ir pilnveidot un uzlabot pašvaldības
sniegto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde informē,
ka anketu aizpildīt klātienē iespējams
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 vai
internetā – Jelgava.lv. Aptaujas anketās
iekļautie jautājumi ļaus noskaidrot jelgavnieku informētību par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, informācijas pieejamību un apkalpošanas
kvalitāti.
 LLU arī šajā gadā, radot Ziemassvētku noskaņu gan sev, gan
citiem, organizēja piparkūku mājiņu
konkursu. Piparkūku mājiņu cepšana
pabeigta vakar. Par godu Jelgavas pils
275 gadu jubilejai LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes un Lauku inženieru
fakultātes ainavu arhitektūras studenti
īstenojuši kopprojektu – «uzbūvējuši»
lielu piparkūku pili. No 13. līdz 20.
decembrim Jelgavas pils muzejā
īpašā piparkūku mājiņu izstādē būs
iespēja novērtēt studentu un citu
cepēju veikumu. Uz izstādi aicināts
ikviens.
 Zemgales NVO centrs saņēmis
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras Pateicības rakstu par to,
ka uzņēmis visvairāk brīvprātīgo
Latvijā ES programmas «Jaunatne
darbībā» gaitā posmā no 2007. līdz
2013. gadam. Centra vadītājs Uldis
Dūmiņš stāsta, ka šo septiņu gadu laikā
uzņemti 37 brīvprātīgie, no kuriem
16 strādājuši tieši Jelgavā, bet pārējie
– dažādās vietās Latvijā. Pie mums bijuši
brīvprātīgie no Turcijas, Spānijas, Brazīlijas, Polijas, Austrijas, Lielbritānijas,
Rumānijas, Itālijas, Portugāles, Gruzijas
un Islandes. Tāpat U.Dūmiņš atzīmē, ka
Zemgales NVO centrs 16 brīvprātīgos
nosūtījis uz citām valstīm. Lielākā daļa
šo brīvprātīgo ir tieši jelgavnieki, kuri
strādājuši Slovēnijā, Polijā, Lietuvā, Spānijā, Rumānijā, Itālijā, Dānijā, Horvātijā,
Bulgārijā, Vācijā, Krievijā, Nikaragvā un
Jordānijā.

Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas
domes 2013. gada 28. novembra
lēmumu Nr.15/20 «Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšana»,
ir uzsākta Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes vadītāja – Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, tālrunis 63005569.
Priekšlikumus un ieteikumus teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādei četru nedēļu
laikā no sludinājuma publicēšanas brīža
rakstveidā iesniegt Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, vai elektroniski pa e-pastu sandra.
ozola@dome.jelgava.lv, norādot iesniedzēja
rekvizītus, adresi un kontakttālruni. Informācija pa tālruni 63005569, 63005475.

Piedāvājam
darbu
profesionālā
95. koda
pasniedzējam krievu valodā.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
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Policijas aptauja: 72 procenti
jelgavnieku savā pilsētā jūtas droši
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai noskaidrotu, cik droši
pilsētā jūtas jelgavnieki,
Valsts policija šogad veica
iedzīvotāju aptauju. Lielākā
daļa aptaujāto – 72 procenti
– atzinuši, ka Jelgavā jūtas
diezgan droši. Vienlaikus
pētījumā secināts, ka nedrošības izjūtu iedzīvotājos rada
iereibušie, bezpajumtnieki
un autovadītāji, kas pārkāpj
ceļu satiksmes noteikumus,
vandaļi un zagļi.
Anketēšanu Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis
veica, ieviešot uz sabiedrību vērsta
policijas darba metodes. Kopumā tika
aptaujāti 1119 respondenti Jelgavas
pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novadā,
no tiem 66 procenti jeb 715 bija jelgavnieki. Vairāk nekā puse – 67 procenti
– aptaujāto jelgavnieku bija sievietes,
un visbiežāk izskanēja atbilde: «Es
savā dzīvesvietas apkaimē jūtos diezgan droši», ar dzīvesvietas apkaimi
saprotot rajonu 15 minūšu gājiena
attālumā jebkurā virzienā no savas
mājas. Ļoti nedroši Jelgavā jūtas tikai
trīs procenti aptaujāto.

Sūdzas par jauniešiem

Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere uzsver, ka aptaujā nebija
iekļauti tikai jautājumi, kas attiecas
uz policijas darbu, jo šoreiz būtiskāk
bija saprast, kas tieši iedzīvotājiem liek
justies nedroši un kā situāciju varētu
uzlabot. Tāpēc tika piedāvāti arī tādi
atbilžu varianti, kam nav krimināls
saturs, bet kas raksturo situāciju uz
ielām, piemēram, apgaismojuma, ielu,
ietvju kvalitāte, jauniešu pulcēšanās,
bezpajumtnieki un citi. «Esam pārliecinājušies par to, ka iedzīvotāji ne
vienmēr izprot visas policijas funkcijas.
Kad cilvēkam nepieciešama palīdzība
vai izveidojusies situācija, kurā īsti
nezina, kā rīkoties, viņš bieži vispirms
vēršas policijā. Pat ja tā nav mūsu kompetence, jautājumi tiek uzklausīti un
nodoti tālāk atbildīgajiem dienestiem,»
norāda T.Flandere.
Aptaujātie jelgavnieki norādījuši,
ka vislielākā ietekme uz viņu drošības izjūtu pilsētā ir jauniešiem, kas
«blandās» pa ielām, tomēr T.Flandere
atzīst: tas bieži vien ir stereotips un
nereti, aprunājoties ar cilvēku, izrādās,
ka viņam jaunieši pat netraucē. Tiesa,
statistikas par to, cik noziedzīgus nodarījumus pastrādā jaunieši (vecumā
līdz 25 gadiem), policijai nav – šāda
uzskaite netiek veikta.
Otra lielākā aptaujā minētā problēma ir ielu apgaismojums. Pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» informē,
ka Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma
tīklu kopējais līniju garums ir apmēram 240 kilometri un kopējais gaismas punktu skaits ir ap 6150. Šobrīd
kopējais neapgaismoto ielu garums ir
53,7 kilometri – apgaismojuma nav
vairākās ielās Staļģenes ielas, Lediņu
ceļa, Būriņu ceļa, Putnu ielas, Tērvetes
ielas apkaimē, kā arī 1. līnijas rajonā
un Dobeles šosejai piegulošajās ielās.
Jāpiebilst, ka Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs (POIC) nepārtraukti kontrolē apgaismojuma tīkla
darbību, un par manītajām nepilnībām
iedzīvotāji var ziņot pa tālruni 8787.

Miesas bojājumus lielākoties
nodara pazīstami

Analizējot tieši noziedzīgus nodarījumus, kas tiek pastrādāti Jelgavā un liek
pilsētas iedzīvotājiem justies nedroši
ielās, aptaujas dalībnieki uzsvēruši
zādzības no automašīnām un vandalismu – tas uztrauc attiecīgi 26 un 23

«Būtiski ir apzināties, ka drošība sākas no katra paša indivīda – no tā, cik
atbildīgi mēs katrs esam, un tā, vai neizturamies vienaldzīgi pret apkārt
notiekošo,» uzsver Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas
Foto: Ivars Veiliņš
iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere.
procentus respondentu. T.Flandere
skaidro, ka šajā jautājumā piedāvātie
atbilžu varianti vairāk orientēti uz vides un īpašuma, nevis cilvēka drošību.
«Šādus variantus piedāvājām tāpēc, ka
šis apdraudējums bieži nāk no malas un
ir negaidīts, savukārt policijas pieredze
rāda, ka pārsvarā gadījumu miesas bojājumus nodara pazīstams vai zināms
cilvēks – vai tas ir skolas biedrs, draugs,
kaimiņš, brālis, māsa vai cits radinieks,
vai paziņa. Gadījumi, kad uzbrūk pilnīgi svešs cilvēks, ir ļoti reti, un tie būtu
kvalificējami vai nu kā huligānisms, vai
kā laupīšana,» tā viņa.

Baidās no iereibušiem cilvēkiem

Skatoties caur sabiedriskās kārtības
prizmu, visvairāk jelgavniekus satrauc
iereibuši cilvēki, kuri atrodas ielās
un no kuriem var sagaidīt jebko, arī
neadekvātu rīcību – uz šo problēmu
norādījuši 35 procenti aptaujāto. Personas, kuras atrodas sabiedriskā vietā
alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu
aizskarošā izskatā, nespēj patstāvīgi
pārvietoties un nosaukt personas datus
un dzīvesvietu, tiek vestas uz atskurb
tuvi. Šogad Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Medicīniskajā atskurbtuvē
nogādātas 1020 personas.
Otra lielākā problēma, ar ko būtu
jācīnās, ir nelegālā alkohola un narkotiku tirdzniecība. Lai gan šī pēdējos
gados ir viena no policijas prioritātēm,
izskaust tā sauktās točkas joprojām
nav izdevies. Pēdējā laikā pastiprināta
cīņa pret tā saukto «legālo narkotiku»
bodītēm – policijai izdevies panākt, ka
dažas no tām tiek aizvērtas, tomēr citas tiek atvērtas vietā. Visai nekaunīgi
ir tirgoņi Raiņa ielā 17 – neskatoties
uz pastiprinātu policijas kontroli un
reidiem, pagaidām tirdzniecības vieta
darbību vēl nav pārtraukusi. Jāpiebilst, ka arī iedzīvotāji sākuši cīņu pret
šiem tirgoņiem un par katru manīto
aktivitāti ziņo policijai. Tiesa, nepatika
tiek izrādīta arī citādāk, piemēram,
aizpūšot ieejas durvis ar celtniecības
putām vai pie ieejas saberot kaudzi
sniega.
Trešā problēma – ceļu satiksmes
noteikumu neievērošana. T.Flandere
skaidro, ka cilvēki baidās par bērniem,
kuriem jāmēro ceļš uz skolu, bet daudzi
autovadītāji brauc agresīvi, pārsniedz
atļauto ātrumu. Jāpiebilst, ka 2013.
gadā līdz 9. decembrim Jelgavā sastādīti 10 197 administratīvā pārkāpuma
protokoli par dažādiem ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumiem (2012. gadā
– 10 153). Apmēram ceturto daļu pārkāpumu izraisījuši jaunieši vecumā līdz
25 gadiem.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
visbiežāk šogad konstatējusi trans-

portlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu (sastādīti 39
administratīvā pārkāpuma protokoli),
tomēr grēko arī paši gājēji – par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu
sastādīti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Iedzīvotāji gatavi iesaistīties

Aptaujas rezultāti liecina, ka 64
procenti respondentu būtu arī gatavi
paši iesaistīties un sadarboties ar policiju, lai nodrošinātu savu personisko
drošību un sabiedrisko kārtību pilsētā.
Iedzīvotāji atzīst, ka visefektīvākā
sadarbības forma būtu aktuālās informācijas sniegšana policijai un ziņošana,
ja pamanīts kas aizdomīgs. Arī policija
vairākkārt uzsvērusi: jo ātrāk par notikušo tiek paziņots policijai, jo lielāka
ir iespēja, ka noziegums tiks atklāts.
Astoņi procenti aptaujāto sadarboties
ar policiju nebūtu gatavi.
Tāpat daudzi aptaujātie norādīja, ka
vēlētos saņemt preventīva rakstura
informāciju no policijas, piemēram, par
likumpārkāpumu novēršanas pasākumiem, kā pasargāt sevi un tamlīdzīgi.
Vairākums (25 procenti) atzīst, ka šo
informāciju vēlētos redzēt internetā,
daudzi (23 procenti) par to labprāt lasītu vietējos laikrakstos, citi – uzzinātu
no TV, saņemtu bukletus pastkastītē.
Šobrīd ir vairākas idejas, kā veidot
sadarbību, bet konkrēti modeļi izstrādāti vēl nav. Tomēr viens ir skaidrs:
sabiedrību nepieciešams izglītot arī par
juridiskiem un tiesiskiem jautājumiem,
par to, kā pasargāt sevi un tuviniekus,
skaidrot par rīcības sekām un atbildību, kas pēc tam iestājas.

Viens nav cīnītājs

T.Flandere norāda, ka anketēšanas
rezultāti tiks izmantoti, plānojot
turpmāko policijas darbību, savukārt
jautājumi, kas nav policijas kompetencē, tiks pārsūtīti pēc piekritības
atbildīgajām iestādēm. «Policija viena
nevar panākt, lai pilsētā būtu droši
– jāstrādā kopā ar citām institūcijām
un pašvaldībām. Un tieši no tā, cik
operatīva un veiksmīga ir šī sadarbība,
atkarīga iedzīvotāju drošības izjūta
Jelgavā,» tā viņa, uzsverot, ka svarīga
ir katra iedzīvotāja loma un tas, cik
lielā mērā viņš ir gatavs sadarboties
ar policiju un būt atbildīgs. «Drošības
izjūtu rada sabiedrība kopumā, piemēram, kā mēs strādājam, kā braucam pie
stūres, kā uzvedamies un atpūšamies,
vai netraucējam citiem, vai palīdzam
nelaimē nonākušajiem un vai ziņojam
policijai, ja pamanām ko aizdomīgu un
esam aculiecinieki, ka tiek pārkāpts
likums,» tā T.Flandere, aicinot katru
pašu kļūt atbildīgākam.

Avots: VP iedzīvotāju aptauja
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Jauns treneris

FK «Jelgava» par komandas galveno treneri apstiprinājis Vladimiru Beškarevu, par viņa palīgiem
– Sergeju Golubevu un
Dāvi Cauni. Dublieru galvenā trenera un jaunatnes sistēmas vadītāja amati joprojām ir vakanti. V.Beškarevs
dzimis 1949. gadā un ar futbolu ir saistīts
apmēram 50 gadus. Viņš ir spēlējis tādās
komandās kā Rīgas «Elektrons», «Daugava», «Jūrnieks», «Zvejnieks», «Torpedo»,
kā treneris apmēram 20 gadus strādājis
«Skonto» sistēmā un bijis arī daudzu
Latvijas jauniešu izlašu galvenais treneris.
Pazīstamākie viņa audzēkņi ir Aleksandrs
Cauņa, Kaspars Ikstens, Deniss Petrenko,
Aleksandrs Gubins, Dmitrijs Medeckis.

Trīs čempioni

Par Latvijas junioru čempioniem kļuvuši trīs Jelgavas peldētāji: Kristiāna
Kalniņa (attēlā) (100 un
200 m tauriņstilā), Krišjānis Grantiņš (200 m
tauriņstilā) un Deniss Komars (100 m brasā).
Vēl Jelgavas peldēšanas skolas audzēkņi
izcīnīja divas sudraba (Veronikai Gorškovai
– 100 un 200 m uz muguras) un četras bronzas medaļas (D.Komaram – 200 m brasā,
Jevgeņijam Boicovam – 200 m kompleksā,
4x50 m kompleksajā stafetē meitenēm
(V.Gorškova, Elīza Paeglīte, K.Kalniņa, Selīna
Kalnišķe) un puišiem (K.Grantiņš, Sandijs
Bečis, D.Komars, J.Boicovs)). Čempionātā
startēja 1996. g.dz. un jaunāki zēni un 1998.
g.dz. un jaunākas meitenes.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Tiksies ar kaimiņiem

«Biolars/Jelgava» volejbolisti Latvijas Kausa
pusfinālā tiksies ar «Poliurs/Ozolnieki». Lai
iekļūtu pusfinālā, jelgavnieki divu spēļu
summā pieveica savu dublieru komandu
SC «Mārupe». Pusfināls notiks 14. decembrī Rīgā, Daugavas sporta namā. Spēles
sākums – pulksten 19.30. Otrs pusfināla
pāris ir «RTU/Robežsardze» un Daugavpils
Universitāte – šī spēle sāksies pulksten 17.
Pusfināla uzvarētāji tiksies 15. decembrī
pulksten 17.30
cīņā par galveno balvu. Visas
trīs spēles tiks
translētas tiešraidē internetā
sportacentrs.
com.

Uzvar karatē čempionātā

Klubs «Vitus» gadu noslēdzis ar dalību Latvijas karatē čempionātā. Eduards Bluzmans
(attēlā) kļuva par Latvijas čempionu kumitē
14 – 15 gadu vecuma grupā un
izcīnīja 2. vietu kata šajā pašā vecuma grupā, savukārt Kristaps
Bratkus izcīnīja bronzu kumitē
16 – 17 gadu vecuma grupā.
«Čempionātā varēja startēt tikai sportisti, sākot no 14 gadu
vecuma, kas šajā gadā izcīnījuši godalgotas vietas sacensībās
Latvijā un starptautiskās sacensībās,» tā kluba vadītājs Vitālijs
Mišins, piebilstot, ka šos
kritērijus spēja izpildīt tikai
deviņi no 24 Karatē federācijā esošajiem klubiem.
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Piedāvā darbu
«Valodu vēstniecība» piedāvā darbu izglītības
jomā cilvēkiem ar izcilām angļu valodas zināšanām. CV angļu valodā sūtīt pa e-pastu applyforajob@valodu-vestnieciba.lv. Tālrunis 25422077.
Šūšanas ateljē «Elīna» piedāvā darbu šuvējai(-am). Darba laiks – no pulksten 9 līdz
15 Uzvaras ielā 15. Tālrunis 29597544.
Frizētava «Lotuss» piedāvā darbu frizierei(-im) un
manikīra meistarei(-am). Tālrunis 26419163.

Meklē darbu
Sociālās aprūpes speciālists, ir pieredze un
rekomendācijas. Pieskatīšu vai aprūpēšu
vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Labas pavārprasmes. Tālrunis 25941273.
Sieviete meklē darbu. Tālrunis 28143642.
Vīrietis (34) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29746803.

Jelgavai divas Latvijas
čempiones daiļslidošanā

Celtnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.

 Ilze Knusle-Jankevica

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Noslēdzies Latvijas čempionāts daiļslidošanā, kas pirmo reizi notika Jelgavā. Tajā
par valsts čempionēm kļuva
divas Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) audzēknes
– Alīna Fjodorova un Diāna
Ņikitina.
Sportisti sacentās divas dienas:
sestdien viņi izpildīja īso programmu,
bet svētdien – izvēles programmu.
Junioru un senioru grupā papildus
valsts čempiona titulam notika cīņa
par ceļazīmi uz Eiropas un pasaules
čempionātu.

Sacentās pati ar sevi

Iespēju piedalīties Eiropas čempionātā pieaugušajiem izcīnīja A.Fjodorova,
kaut gan Latvijas čempionātā pieaugušo grupā viņa
bija vienīgā dalībniece. JLSS
treneris Andrejs
Brovenko norāda, ka sākotnēji pieaugušo
grupā bija pieteikta vēl viena dalībniece,
bet čempionātā
viņa tomēr nepiedalījās, tādējādi Alīnai nācās sacensties
pašai ar sevi.
«Patiesībā tā ir
viena no Latvijas daiļslidoša- Par Latvijas
nas problēmām čempioni
– pieaugušo ka- jaunietēm
tegorijā ir ļoti kļuva JLSS
maz slidotāju. audzēkne
Daudzi sportis- Diāna Ņikiti 18 – 20 gadu tina.
vecumā sāk domāt, ko darīt tālāk, un izvēlas mācīties
vai strādāt un no sporta aiziet,» tā
treneris.
Kopumā, lai gan Alīnai nav izdevies
viss iecerētais, treneris ar viņas startu
Latvijas čempionātā ir apmierināts.

Viņš gan piebilst, ka līdz Eiropas čempionātam darba vēl ir daudz.

Krāšņu mūrnieks, mūrēju kamīnus, plītis, krāsnis,
pirts krāsnis, siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Sieviete (60) – veca cilvēka aprūpētājas
darbu. Tālrunis 29788771.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Meklēju darbu vecu, slimu cilvēku aprūpē.
Darba laiks – nenoteikts, ir atbilstoša izglītība, pieredze. Tālrunis 25275786.

Atstrādā trīsapgriezienu lēcienu
kombināciju

Eiropas čempionāts notiks janvārī
Ungārijā. Nopietnākais uzdevums līdz
tam Alīnai ir tikt galā ar trīsapgriezienu lēcienu kombināciju – izpildīt pēc
kārtas divus trīsapgriezienu lēcienus.
«Šobrīd Alīnas lēcienu arsenālā ir kombinācija 3+2 jeb viens trīsapgriezienu
un viens divu apgriezienu lēciens. Divu
trīsapgriezienu lēcienu kombinācija
gan pagaidām Alīnai nepadodas, bet,
ja izdosies, tad iekļausim to Eiropas
čempionāta īsajā programmā,» norāda
treneris, paskaidrojot, ka gadījumā,
ja čempionātā kombinācija izdotos,
iegūtie papildu punkti varētu dot
labāku starta pozīciju Alīnai izvēles
programmā.
A.Brovenko uzsver, ka psiholoģiskās
noturības ziņā
Alīna ir diezgan
stabila sportiste, kura izprot
notiekošo un
pret treniņprocesu izturas
nopietni un
atbildīgi. Viņš
gan piebilst,
ka sacensībās
sportistu sniegumu ietekmē
ļoti daudzi faktori un tas nav
atkarīgs tikai
no sportista fiziskās un psiholoģiskās gatavības. «Sniegumu
ietekmē tas,
kāds sportistam
ir garastāvoklis
sacensību dienā, cik ciets ir
ledus, cik asas
slidas, kāds ir slidošanas ātrums un
izvēlētais leņķis, slidošanas ritms, kā
arī daudzi citi bioķīmiski un biofiziski
faktori. Tieši tāpēc sieviešu daiļslidošana ir ļoti interesants sporta veids
– ja vīriešiem daudzmaz jau pirms

Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 20485086.

Vēlas īrēt
Dzīvokli ar malkas apkuri. T.20495088

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
JLSS pārstāve Alīna Fjodorova izcīnīja Latvijas čempiones titulu un tiesības
pārstāvēt valsti Eiropas
čempionātā. Viņas mērķis ir
līdz čempionātam aprobēt
un savā arsenālā iekļaut
divu trīskāršo lēcienu kombināciju, kas dotu papildu
punktus īsajā programmā
un labāku starta pozīciju
izvēles programmā.
Foto: Ivars Veiliņš
sacensībām var aprēķināt uzvarētāju, savākt,» tā A.Brovenko.
tad sievietēm var atgadīties jebkas,»
tā A.Brovenko.
Vēl viena Latvijas čempione
Jāuzsver, ka Latvijas čempiones
Ir iespēja tikt arī uz pasaules
titulu kategorijā «Advanced Novice»
čempionātu
izcīnīja vēl viena JLSS audzēkne
Lai gan pagaidām A.Fjodorova nav – D.Ņikitina. Otro vietu šajā grupā
izpildījusi nepieciešamos normatīvus ieņēma JLSS slidotāja Andželika Kļu(nav savākusi nepieciešamo tehnisko jeva. Trešā JLSS pārstāve Elizabete
punktu skaitu), lai piedalītos pasaules Jubkāne šajā grupā ieņēma 9. vietu 12
čempionātā, viņai vēl ir visas iespējas slidotāju konkurencē. Treneris norāda,
kvalificēties čempionātam. Treneris ka šīs meitenes vēl ir par jaunu, lai
norāda, ka punktus var vākt visās startētu junioru vai pieaugušo čempiostarptautiskajās sacensībās. Līdz Ei- nātos, tomēr sacensību pieredze nāk
ropas čempionātam Alīnai ir ieplānots par labu ikvienam sportistam.
piedalīties starptautiskās sacensībās
Sintija Vintere junioru grupā ieņēma
Ukrainā, tomēr pagaidām šis starts ir 10. vietu 12 dalībnieču konkurencē.
uz jautājuma zīmes valstī nemierīgās Viņas uzdevums bija izpildīt konkrētus
politiskās situācijas dēļ. Arī Eiropas elementus, kas izdevās daļēji – pirmajā
čempionāts kalpos kā atlase uz pa- dienā patraucēja muguras trauma,
saules čempionātu, kas notiks marta bet otrajā dienā Sintijas slidojums
beigās Japānā.
bija labāks. Elīza Lote Lapaine kaPēc trenera teiktā, šobrīd izpil- tegorijā «Basic Novice A» ierindojās
dāmais normatīvs ir 24 tehniskie 25. vietā (41 dalībniece), un šis bija
punkti īsajā programmā un 46 izvēles viņas pirmais Latvijas čempionāts.
programmā. «Alīnas programma ir Kopumā ar meiteņu sniegumu Latvijas
veidota tā, ka, izpildot precīzi visus čempionātā treneris A.Brovenko ir
savus elementus, viņa šos punktus var apmierināts.

Lietotus un jaunus ledusskapjus, saldētavas, veļas mazgājamās mašīnas, elektriskās
plītis, plītis no Zviedrijas, Anglijas. LCD,
LED televizori, datori, monitori, mūzikas
centri, pastiprinātāji, tumbas. Lēti. Garantija, kredīts. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057
Ozola briketes – 130 Ls/t. Bērzs – 110 Ls/t.
T.29907466
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
1-ist. dzīvokli. T.29558600

Pērk
3-ist. dzīvokli Jelgavā. Tel.26400845
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Pērk meža īpašumus ar zemi visā Latvijā.
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Pērku par labu samaksu necaurspīdīgas apaļas un ovālas dzintara krelles. T.25246619.

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – izgatavo līgumus, prasības pieteikumus; uzņēmumu dokumentus; konsultē; palīdz noslēgt darījumus.
Raiņa 14. T.29179847; www.ademide.lv
Nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu
novērtēšana. T.27805582
Konsultācijas par privātpersonu un juridisku personu maksātnespēju. T.27805582
Biznesa plānu sagatavošana un finansējuma piesaiste. T.27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Izved sadzīves tehniku. T.26775279
Zīlniece. T.29742875

Sporta pasākumi
 13. decembrī pulksten 16 un 14. decembrī pulksten 12 – Latvijas augstskolu
studentu sacensības peldēšanā (baseinā).
 15. decembrī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2013» (Sporta
hallē).
 15. decembrī pulksten 11 – basketbols meitenēm: Jelgavas BJSS – Liepāja;
Jelgavas BJSS – Rēzekne (ZOC).
 15. decembrī – SSC kausa izcīņas
basketbolā vīriešiem fināls. Pulksten 12
– Cerību kauss: «Rokiji» – «NĪP», pulksten
14 – spēle par bronzu: «LLU» – «Valauto»,
pulksten 15.30 – spēle par zeltu: «Eks-

kursija.lv» – «Ķepas» (Sporta hallē).
 15. decembrī pulksten 12.15 – Latvijas Hokeja federācijas Jaunatnes līgas
spēle (Ledus hallē).
 16. decembrī pulksten 15 – basketbols zēniem (Sporta hallē).
 17. decembrī pulksten 18 – basketbols sievietēm (ZOC).
 17. decembrī pulksten 20 – Latvijas basketbola čempionāts veterāniem
(Sporta hallē).
 18. decembrī pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – Ogres BS
(Sporta hallē).

 19. decembrī pulksten 16.15 un
20. decembrī pulksten 16 – JSPS
Ziemassvētku sacensības peldēšanā,
A.Miskārova kausa izcīņa (baseinā).
 21. decembrī pulksten 10 – Jaungada balvas izcīņa volejbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
 21. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku atklātā ringa sacensības boksā
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 22. decembrī pulksten 10 – SSC
Ziemassvētku kausa izcīņa spīdmintonā
(Sporta hallē).
 23. decembrī pulksten 10 – Jelga-

vas pilsētas čempionāts galda tenisā
(Sporta hallē).
 27. decembrī pulksten 12.30
– JSPS Jaungada sprints peldēšanā
2002. gadā dzimušiem un jaunākiem
(baseinā).
 28. decembrī pulksten 15 – Jaungada sprints, J.Mistera kauss, A.Ozoliņas
kauss 2000. gadā dzimušiem un vecākiem (baseinā).

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

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
ALFRĒDS LAGZDIŅŠ (1948. g.)
OLGA PROZAPASA (1912. g.)
DZIDRA SEGLIŅA (1935. g.)
ALFRĒDS LAGZDIŅŠ (1948. g.)
APOLONIJA FIĻIČEVA (1941. g.)
ALEKSANDRA KRASTIŅA (1925. g.)
GAĻINA GREINERE (1934. g.)
ĒRIKA BERGMANE (1925. g.)
ANATOLIJS KOVAĻOVS (1950. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1734.sērija.
9.30  «Ziemassvētku princese» (ar subt.). Romantiska komēdija.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.55 «Kinotēka».*
12.30 «Melu laboratorija».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45  «Petsons un Finduss. Petsona solījums». Animācijas filma.
15.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1734.sērija.
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.55 «Brīnumskapja skola».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 44.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene 3». Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Kinotēka».*
2.15 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.25 «Province».*
3.52 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.05  «Laimīgajiem veicas» (ar subt.). Lielbritānijas komēdija.

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 86.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 8.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
12.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.05 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “Astana” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 29.sērija.
17.35 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 16.sērija.
19.40 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 «Olimpiskā sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.55  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
2.00 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
2.30 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
3.35 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
3.45 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
4.15 «VTB vienotās līgas spēle». “Astana” – “VEF Rīga”.*

LNT

5.00 «Galileo».
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Pretinieka valdzinājums». Vācijas romantiska komēdija.
11.50 «Galileo».
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 80.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 26.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Rževskis pret Napoleonu». Krievijas un Ukrainas komēdija.
23.05 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «LNT ziņu „Top 10”».
2.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 25. un 26.sērija.
3.55 «Degpunktā».

TV3

5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 261.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 38. un 39.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 168. un 169.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 129. un 130.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 713. un 714.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 40. un 41.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 45.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 714.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 274.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 168. un 169.sērija.
1.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 8.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 129. un 130.sērija.
3.35 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 261.sērija.

Otrdiena, 17. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1735.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 44.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.50  «Sasalusī planēta». BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
13.45  «Greisa Kellija. Monako princese». Dokumentāla filma.
14.50 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1735.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule». 43.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 45.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Pasaules telpa».
23.50 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.35 «Laika dimensija».*
1.05  «Mana ģimene 3». Seriāls. 6.sērija.
1.35 «Četras istabas».*
2.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.50 «Province».*
4.20 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 87.sērija
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 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 29.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 20 km vīriešiem.*
15.05 «Olimpiskā sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 10.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 30.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
23.30 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
0.30 «Olimpiskā sporta studija».*
1.00 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
1.30 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
2.00 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
2.30 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 20 km vīriešiem.*
4.30 «Olimpiskā sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

tv programma
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1736.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 45.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.35 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014.»*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1736.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 46.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 7.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 16.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Province».*
3.56 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
4.20 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 88.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 10.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 30.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 15 km distance
ar kopēju startu vīriešiem.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 31.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“VEF Rīga” – “Banvit Bandirma”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.00 «Ātruma cilts».
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 110.sērija.
1.20  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.
2.15 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
2.45 «SeMS. Laboratorija».*
3.15 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 15 km distance
ar kopēju startu vīriešiem.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 80.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte». Noskaidrosim, kā dzīvesveida izvēle uzlabo veselību.
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Rževskis pret Napoleonu». Krievijas un Ukrainas komēdija.
11.55 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 81.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 28.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 21.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 62.sērija.
1.25 «Galileo».
1.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 27. un 28.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 4.sērija.

5.00 «Patiesā dzīve». 81.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
12.00 «Dzintara dziesmas».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 82.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 30.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 3». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 63.sērija.
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 29. un 30.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
4.15 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 262.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 40. un 41.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 170. un 171.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 131. un 132.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 714. un 715.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 42. un 43.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 46.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 715.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
23.35 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.15 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.05 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 9.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 131. un 132.sērija.
3.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 262.sērija.

5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 263.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 42. un 43.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 10.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 172. un 173.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 133. un 134.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 715. un 716.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 44. un 45.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 47.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 716.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 17.sērija.
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.25 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 172.sērija.
1.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 10.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 133. un 134.sērija.
3.35 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 263.sērija.

TV3

Trešdiena, 18. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

TV3

Ceturtdiena, 19. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1737.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 46.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1737.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 17.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 47.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure». Dok.filma.
22.15  «Selfridžs». Seriāls. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 3». Seriāls. 8.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.45 «Province» (ar subt.).*
3.15 «Folkloras programma “Klēts”».*
3.28 «G.Krēmera un “Kremerata Batlica” koncerts Likteņdārza
atbalstam».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Grauzējs». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 89.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. 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»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 31.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga” – “Banvit Bandirma”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 12.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 32.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 17.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Čadara – ledus ceļš». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «Motociklisti».
23.30 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
0.20 «Siguldai – 800. Koncerts “Sveiciens no Siguldas”».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga” – “Banvit Bandirma”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 82.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Svētie un grēcīgie». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 83.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 32.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
22.25 «Istabene lielpilsētā». ASV romantiska komēdija. 2002.g.
0.20 «Dzīvīte».
0.50 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 64.sērija.
1.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 2009.g. 6.sērija.
4.20 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 264.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 44. un 45.sērija.
8.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 11.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 17.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 13.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 174. un 175.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 135. un 136.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 716. un 717.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 46. un 47.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 48.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 717.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Cietumsods». ASV spraiga sižeta filma.
0.05 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 2002.g. 11. un 12.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 135. un 136.sērija.
3.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 264.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 47.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».

11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 11.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 18.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.30  «Spiegs pingvīnu barā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.00  «Selfridžs». Seriāls. 2.sērija.
1.05 «Labāki laiki». Seriāls. 11.sērija.
2.10 «Province».*
2.40 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
2.55 «Neizstāstītais stāsts.» Dokumentāla filma.
3.50 «Ziemassvētku koncerts Rīgas Domā».*
4.06 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.20 «Vestards Šimkus. “Sinfonietta Rīga”. Vīnes klasika».*
5.17 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Lidojam». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 90.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 12.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 32.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums».* (ar subt.).
13.45 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1. un 2.brauciens vīriešiem.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 13.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 33.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 18.sērija.
19.45 «Lielais cirks 9». 6.daļa.
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 19.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00  «Noskūpstiet līgavu!» ASV romantiska komēdija. 2002.g.
0.40 «LTV7 piedāvā... “SeMS” svin 7!»*
2.15 «“SeMS” piedāvā... Gvena Stefāni».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1. un 2.brauciens vīriešiem.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 83.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Istabene lielpilsētā». ASV romantiska komēdija.
12.05 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 84.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 34.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.40 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
23.20 «Vecmeitas». ASV romantiska komēdija.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 33. un 34.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 7.sērija.
4.15 «Galileo».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 265.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.50 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 6». Realitātes šovs. 14. un 15.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 176. un 177.sērija.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 137. un 138.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 48. un 49.sērija.
17.50 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 11.sērija.
21.30 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija.
23.35 «Nakts bārā “McCool”». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
1.35 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 176.sērija.
1.55 «Medikopters 6». Vācijas seriāls. 13.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 137. un 138.sērija.
3.35 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 265.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
7.30  «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Zibenīgā Bila baltie Ziemassvētki». Animācijas filma.
12.30 «Es gribu redzēt rūķīšus!» Animācijas filma.
12.45 «Es un skola».
13.15  «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.

TV programma

Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris
14.50  «Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure». Dok.filma.
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Spiegs pingvīnu barā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00 «I.Turgeņevs. “Mēnesis uz laukiem”». Jaunā Rīgas teātra
izrāde. 1.cēliens.
23.10 «Nakts ziņas». 23.18 Sporta ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.20  «I.Turgeņevs. “Mēnesis uz laukiem”». Jaunā Rīgas teātra
izrāde. 2.cēliens.
0.55  «Senlaicīgi Ziemassvētki». Vēsturiska drāma.
2.45 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
3.40 «Vecīši nāk!»*
5.20 «Uz vienas stīgas».*

LTV7
6.05 «Savējie». Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.05 «SeMS. Laboratorija».*
7.35 «Brīnumputns». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Olimpiskā sporta studija».*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Motociklisti».*
13.00  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
14.05  «Buča» (ar subt.). ASV romantiska komēdija. 2011.g.
15.50  «Čadara – Ledus ceļš». Dokumentāla filma.
16.50  «Ziemassvētku skūpsts». ASV melodrāma. 2011.g.
18.30 «Melu laboratorija».*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.55 «Šērvudas Robins». Seriāls. 19.sērija.
23.50 «Rīgai – 800. Rīga dejo.»*
1.25  «Noskūpstiet līgavu!» ASV romantiska komēdija. 2002.g.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 84.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 3.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Galileo».
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.55 «Galileo».
11.55 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
12.55 «Īstvika». ASV seriāls. 12.sērija.
13.55 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 3.sērija.
14.55 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 16.sērija.
15.50 «Līgavas medusmēnesis». ASV melodrāma. 2011.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Trīszvaigžņu skūpsts». Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 4.sērija.
23.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 «Svētie un grēcīgie». Vācijas melodrāma.
3.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.05 «Galileo».

16.35 TV PIRMIZRĀDE. «Neierobežotie». ASV muzikāla komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Niko 2: meklējot mazo brāli». Animācijas filma.
21.10 «Laipni lūgta ģimenītē». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.15 «Neierobežotie». ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
1.30 «Cietumsods». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
3.15 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
4.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 266.sērija.
4.40 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 177.sērija.

Svētdiena, 22. decembris
LTV1

6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00  «Sasalusī planēta». 3.sērija. BBC dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone». LTV dokumentāla filma.
17.00 JAUNUMS! «Dzimtas detektīvs». Raidījums.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētki... bez manis, mīļais!». Komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.40  TV PIRMIZRĀDE. «Vēstules Ziemassvētku vecītim».
Polijas romantiska komēdija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.03 Sporta ziņas. 23.10 Laika ziņas.
23.12  «Vēstules Ziemassvētku vecītim». Romantiska komēdija.
0.00  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.45  «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
3.10 «“De facto”».*
3.45 «Province».*
4.15  «Senlaicīgi Ziemassvētki». Vēsturiska drāma.

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. 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 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «“Positivus 2013”».*
14.15 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.25 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
14.40  «Ziemassvētku skūpsts». ASV romantiska drāma. 2011.g.

16.20 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
16.50  «Buča» (ar subt.). ASV romantiska komēdija. 2011.g.
18.30 «Lielais cirks 9». 6.daļa.
19.30  «Palīdze svētkos». ASV ģimenes filma. .
21.05 «Lilīhammera». Seriāls. 1.sērija.
22.00  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 9.sērija.
23.10 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
23.40 «Sirsnīgie Ziemassvētki». Jauniešu kora “Balsis” koncerts.*
0.40 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
2.40 «“SeMS” ceļo».*
3.40 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013». 15 km distance
ar kopēju startu vīriešiem.*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*

LNT

5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 1.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 4.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Halka lielākās cīņas». ASV animācijas filma. 2009.g.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
11.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 4.sērija.
14.10 «Mentālists 5». ASV seriāls. 4.sērija.
15.10 «Trakie Ginesa rekordi».
15.40 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 2.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «RED aģenti: atvaļināti un sevišķi bīstami». Spraiga sižeta komēdija.
23.15 «Losandželosa. Konfidenciāli». ASV detektīvfilma. 1997.g.
1.55 «Halka lielākās cīņas». ASV animācijas filma. 2009.g.
3.05 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.25 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 267.sērija.
6.45 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.45 «Laipni lūgta ģimenītē». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku».
ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.05 «Meksikānis». ASV komiska piedzīvojumu filma.
0.40 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
1.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
2.30 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 48. un 49.sērija.
3.20 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
4.10 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 267.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 266.sērija.
6.45 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
8.20 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».
13.30 «Kinomānija 5».
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.

Atvērts jauns lietoto apģērbu veikals

Lielajā ielā 15 atvērts jauns lietoto apģērbu veikals
«Re! Te ir lēti» – apģērbi uz svara.

Tirdziņš «Ziemassvētkus gaidot»

SIA «Cita Santehnika» veikals Jelgavā
aicina pievienoties savai komandai

pārdevēju konsultantu(-i).

Prasības:
• pieredze tirdzniecībā;
• vismaz vidējā izglītība;
• laipna klientu apkalpošana;
• vēlme strādāt.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• regulāru atalgojumu un piemaksas
par labiem pārdošanas rezultātiem;
• sociālās garantijas.
CV ar norādi «Pārdevējs konsultants»
lūgums sūtīt pa e-pastu jelgava@cita.lv
līdz 27. decembrim.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.

1. Izsoles priekšmets: četrpadsmit izsoles daļas ar sauso un vēja
gāzto koku koksnes kopējo krāju 227,9 m3 Zemgales virsmežniecības
3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapas www.
pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirtes dabā var apskatīt no š.g. 2. decembra līdz 11. decembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 13. decembra pulksten
10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks 2013. gada 13. decembrī pulksten 10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – Ls 74 (€ 105,29);
6.2. daļai Nr.2 – Ls 57 (€ 81,10);
6.3. daļai Nr.3 – Ls 77 (€ 109,56);
6.4. daļai Nr.4 – Ls 75 (€ 106,72);
6.5. daļai Nr.5 – Ls 33 (€ 46,95);
6.6. daļai Nr.6 – Ls 4 (€ 5,69);
6.7. daļai Nr.7 – Ls 209 (€ 297,38);
6.8. daļai Nr.8 – Ls 210 (€ 298,80);
6.9. daļai Nr.9 – Ls 40 (€ 56,91);
6.10. daļai Nr.10 – Ls 29 (€ 41,26);
6.11. daļai Nr.11 – Ls 39 (€ 55,49);
6.12. daļai Nr.12 – Ls 24 (€ 34,15);
6.13. daļai Nr.13 – Ls 53 (€ 75,41);
6.14. daļai Nr.14 – Ls 18 (€ 25,61).
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles
daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 03121, norādot
attiecīgo izsoles daļu;
7.3. samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Jelgavas 2. pamatskola (mazākumtautību)
no 2014. gada 2. janvāra aicina darbā:

• latviešu valodas un literatūras
(LAT-2) skolotāju;
• tautas deju kolektīva vadītāju.
CV sūtīt pa e-pastu 2psk@izglitiba.jelgava.lv.
SIA «Hanza Projekts» meklē

noliktavas darbiniekus(-ces).
Darbs noliktavā ar precēm.
Darba laiks – no pulksten 9 līdz 19.
Atalgojums – no Ls 300 līdz 400.
Darbavieta atrodas uz Rīgas un Jelgavas robežas.
Vēlama pieredze noliktavas darbā.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu
kaspars.zakis@hanzaprojekts.lv.

«Saules bērnu dārzs»
savā pulkā aicina
skolotāju ar:
•pirmsskolas pedagoga izglītību (vai studijām šajā jomā);
•pozitīvu attieksmi pret dzīvi;
•netradicionālu skatījumu uz izglītības sistēmu;
•vēlmi strādāt grupā ar bērniem, saglabājot individuālu pieeju.
Mēs piedāvājam:
•ikdienu kopā ar zinātkāriem un dzīvespriecīgiem bērniem;
•radošu kolēģu un pozitīvu vecāku kolektīvu;
•darbu 12 bērnu grupā;
•pieklājīgu atalgojumu;
•darbu Jelgavā, klusā dabas nostūrī.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
iveta@saulesskola.lv.
Informācija par bērnudārzu – www.saulesskola.lv;
tālrunis 26336227.

Jelgavas pilsētas dome paziņo,
ka atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots dzīvokļa īpašums
Ganībupilsētas
ielā 60 –dome
52, Jelgavā.
Jelgavas
paziņo,
1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu:
1.1. dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 09009029097 – dzīvoklis Nr.52 (četras istabas, kopējā platība 78,8 m²,
telpu grupas kadastra apzīmējums 09000110460001052) Ganību ielā 60, Jelgavā, un tam piekrītošās kopīpašuma
750/38373 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000110460001) un
zemes (kadastra numurs 09000110460) (turpmāk – Īpašums);
1.2. Īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2207-52 uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
vārda.
2. Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
2.1. nosacītā cena (izsoles sākumcena) – Ls 13 704,68 (EUR 19500,00);
2.2. solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – Ls 351,40 (EUR 500);
2.3. nodrošinājums – Ls 1370,47 (EUR 1950);
2.4. reģistrācijas maksa – Ls 49,20 (EUR 70);
2.5. maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību
pāreju pircējam;
2.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
2.7. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs maksā
nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par
attiecīgo periodu;
2.8. aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš
ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam.
3. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Ganību
iela 60 – 52, Jelgava, izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa». Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts
datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
4. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»
(www.vestnesis.lv), un pieteikšanās termiņš izsolei noteikts līdz 2014. gada 28. janvārim plkst.16.
5. Izsole notiks 2014. gada 1. februārī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
6. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā,
tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
7. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

Jelgavas pilsētas dome paziņo,
ka tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals 1499 m² platībā ar kadastra
apzīmējumu 09000090181 Jelgavā, Vangaļu ceļā (turpmāk – Īpašums).

«Vārds uzņēmējiem»

15. decembrī no pulksten 10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – jauni un lietoti svētku apģērbi, apavi,
aksesuāri un mantas visai ģimenei!
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini lietas, kuras iepriecinātu kādu!
Tirgoties gribētājiem jāpiesakās līdz 12. decembrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

_

SAGATAVOJIES SVETKIEM!
Radošā nodarbība
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī

14.decembris, pl.12:00
Rotājumi Ziemassvētku eglītei
Pašdarināti eglītes rotājumi no dažādiem
sadzīves materiāliem - olu kastēm,
pogām, filca, čiekuriem.
Maksa: 3 Ls/4,26 EUR; 1 Ls/ 1,42 EUR pirmskolas
vecuma bērniem.

Pieteikšanās un informācija: Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, Akadēmijas iela 1, Jelgava,
tel.63005445, tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv

1. Īpašumu atsavina kā starpgabalu, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam
piegulošo zemesgabalu īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana zemes starpgabalam.
2. Par izsoles pretendentu var kļūt šādu zemesgabalu īpašnieki:
2.1. Jelgavā, Vangaļu ceļā 1, kadastra numurs 09000090068;
2.2. Jelgavā, Dobeles šosejā 59, kadastra numurs 09000090014.
3. Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
3.1. Īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – Ls 6606,36 (9400,00 euro);
3.2. solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – Ls 351,40 (500,00 euro);
3.3. nodrošinājums – Ls 660,64 (940,00 euro);
3.4. reģistrācijas maksa – Ls 49,20 (70 euro);
3.5. maksimālais izpirkuma termiņš – trīs gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību
pāreju pircējam;
3.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
3.7. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs maksā
nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par
attiecīgo periodu;
3.8. aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš
ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam.
4. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot
«Vangaļu ceļš, Jelgava, izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa». Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts
datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
5. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»
(www.vestnesis.lv), un pieteikšanās termiņš izsolei noteikts līdz 2014. gada 28. janvārim plkst.16.
6. Izsole notiks 2014. gada 1. februārī plkst.11 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
7. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā,
tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
8. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

notikumi

Pasākumi pilsētā
 14. decembrī no pulksten 11 līdz 15 – Jelgavas NVO Ziemassvētku izstāde tirdziņš
«Dāsnums mūžam neizsmeļams» (t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 14. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku sarīkojums pensionētajiem skolotājiem
«Vairāk nekā piparkūka». Organizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
jauniešu atbalsta grupa «Jaunie līderi» (ZRKAC Svētes ielā 33).
 14. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»: eglīšu
rotājumu darināšana. Pieteikties pa tālruni 63005445. Sīkāka informācija – www.
tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. decembrī pulksten 16 – koncerts Trešajā adventē. Muzicē «Jundas» zvanu
ansamblis «Accelerando» (vadītāja Agrita Loca), Adrians Kukuvass un draugi. Ieeja
– par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 14. decembrī no pulksten 19.30 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Ieejas kartes
cena – Ls 15. Sīkāka pasākuma programma pieejama mājas lapā llu.lv. Ieejas karti var
iegādāties Jelgavas pils muzejā (183. telpā) darbdienās no pulksten 10 līdz 16.30 un
«Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī tās var rezervēt pa tālruni 26498504 (Jelgavas pilī).
 14. decembrī pulksten 14 – tikšanās ar izstādes «Pirms ceturtā līmeņa» autorēm
stikla māksliniecēm Asnāti Marts Zuteri un Mariku Kalniņu. Izstāde, kurā aplūkojami
stikla darbi, gleznas un keramika, muzejā apskatāma līdz decembra beigām (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 15. decembrī no pulksten 10 līdz 14 – apģērbu un mantu tirdziņš «Ziemassvētkus
gaidot» (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 15. decembrī pulksten 11 un 13 – «Ziemassvētku brīnums»: Ziemassvētku pasākums bērniem (krievu valodā). Iepriekšēja pieteikšanās līdz 12. decembrim pa tālruni
63005468 (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 15. decembrī pulksten 14 – «Swedbank» labdarības koncerts «Eņģeļi pār Latviju».
Muzicē grupa «Tirkizband», bērnu popgrupa «Noslēpums», Elīza Cukere, Kristīne
Ozoliņa un Juris Vizbulis. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 15. decembrī pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde: J.Palevičs «Preilenīte». Joku
luga 2 cēlienos. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5 (€ 11,38; 9,96; 8,54; 7,11) (k/n Lielajā
zālē).
 17. decembrī pulksten 18 – geštaltterapeite Solvita Vektere aicina izzināt laimes
psiholoģiju. Ieejas kartes cena – lats. Tās pieejamas Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā centra darba laikā (ZRKAC Svētes ielā 33).
 18. decembrī pulksten 18 – tautasdziesmu kopīgās dziedāšanas vakars «Vilku
mēneša tradīcijas latviešu dzīvesziņā» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 18. decembrī pulksten 19 – kora mūzikas koncerts. Muzicē Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo», diriģente Līga Celma-Kursiete. Ieeja – par ziedojumiem
(Svētās Annas baznīcā).
 PĀRCELTĀ IZRĀDE! 18. decembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
M.Zīverts «Minhauzena precības». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(€ 4,27; 3,56; 2,85). Derīgas arī biļetes, kas bija iegādātas uz 24. novembrī pulksten
16 paredzēto izrādi (k/n Lielajā zālē).
 19. decembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 21. decembrī pulksten 12 – koncerts Ceturtajā adventē. Muzicē pašvaldības
iestādes «Kultūra» vokālais ansamblis «Guns», vadītāja Guna Agruma. Ieeja – par
ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 21. decembrī pulksten 12 – koncerts «Sniegbaltītes Ziemassvētki». Piedalās
B.Berķe, J.Kurševs, I.Bagele, P.Jurjāna Mūzikas skolas mazie mežradznieki, R.Plešanovs
(klavieres), K.Šīrante (vijole), J.Pauls (čells). Sniegbaltīte, izglābusies no ļaunās pamātes, septiņu rūķīšu namiņā svin Ziemassvētkus kopā ar rūķīšiem un zvēriņiem.
Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56; 2,85) (k/n Lielajā zālē).
 21. decembrī no pulksten 13 līdz 16 – «Ziemassvētku jampadracis». Aicinām
bērnus un skolēnus Ziemassvētku brīvdienas iesākt jautri kopā ar Jelgavas Jaunā
teātra aktieriem, Ā.Alunāna Jelgavas teātra bērnu studijas dalībniekiem, tikties ar
Ziemassvētku vecīti. Lielie rūķi no Jelgavas Amatu vidusskolas, TLMS «Dardedze» un
Tautas gleznošanas studijas radošajās darbnīcās palīdzēs izgatavot apsveikuma kartīti,
dāvanu, apgleznot piparkūku. Dalība – bez maksas (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 12 – Jelgavas Jaunā teātra Ziemassvētku izrāde bērniem
un vecākiem «Mūsu ģimenīte!». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 22. decembrī pulksten 13 – muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan» Ziemassvētku koncerts «Ticot, mīlot un gaidot» (Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā).
 22. decembrī pulksten 14 – «Aurēlija Šimkus. Šūmanis, Bēthovens un Lists». Koncerts festivāla «Eiropas Ziemassvētki» gaitā. Jaunās un talantīgās pianistes A.Šimkus
solokoncerts un debijas solo CD prezentācija. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27;
3,56; 2,85) (k/n Lielajā zālē).
 22. decembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 16 un 18.15 – Ziemassvētku koncerts «Uzbursim Ziemassvētkus kopā ar grupu «Tirkizband». Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Sīkāka
informācija – www.tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 23. decembrī pulksten 13 – M.A.Šarpantjē «MessedeMinuit». Jelgavas kamerorķestris un solisti, diriģents Aigars Meri. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 23. decembrī pulksten 19 un 21.30 (papildkoncerts) – Ziemassvētku ieskaņas
koncerts «Tev tuvumā». Muzicē Marija Naumova, Marts Kristians Kalniņš, «Putnu
balle» un «MC Orķestris». Biļešu cena – Ls 5 (€ 7,11) (Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Mana roka Tavējā...». Muzicē Rēzija Kalniņa un Uldis Marhilevičs. Biļešu cena – Ls 7 (€ 9,96) (Svētās Annas
baznīcā).

Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris

«Vēja zirdziņš» aicina
kopā atvērt brīnumlādi
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš» jau tradicionāli Ziemassvētku gaidīšanas
laikā Jelgavas kultūras namā
ielūdz uz bezmaksas labdarības koncertu – horeogrāfisku
uzvedumu «Brīnumlāde». Interesenti aicināti savlaicīgi izņemt
bezmaksas biļetes kultūras
nama kasē.
«Vēja zirdziņa» mākslinieciskā vadītāja
Alda Skrastiņa stāsta, ka decembrī plānoti
divi «Brīnumlādes» koncerti. Uz koncertu
14. decembrī pulksten 16 vēl atlikušas
dažas biļetes, bet 16. decembrī pulksten 16
notiks labdarības koncerts, kurā ieeja ir bez
maksas, taču iepriekš kultūras nama kasē
skatītājiem jāizņem ieejas kartes.
«Esam nolēmuši jauko tradīciju par
bezmaksas koncertu turpināt, jo tas katru
gadu ir kupli apmeklēts un cilvēki to gaida,»
atzīst kolektīva mākslinieciskā vadītāja, piebilstot, ka šogad 240 «Vēja zirdziņa» dejotāji
vecumā no trim līdz 16 gadiem skatītājiem
dejās atklās stāstu par īpašu lādi.
«Katru reizi, veidojot uzvedumu, gribas
pamēģināt ko jaunu. Šoreiz dejā izmantosim dažādus papildrīkus, ko parasti tautas
deju dejotāji uz skatuves līdzi neņem. Proti,
dejotājiem šajā vakarā būs pieejama īpaša
brīnumlāde, kurā atradīsies visdažādākie

Jau nākamnedēļ – 16. decembrī – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» dejotāji jelgavniekus aicina uz labdarības koncertu «Brīnumlāde»,
Foto: Ivars Veiliņš
lai kopīgi izzinātu, kas tad šajā lādē īsti ir iekšā.
priekšmeti, kurus viņi izmantos dejā. Katras dejas horeogrāfiju papildinās viss, kas
«dzīvo» brīnumlādē – spilveni, grābekļi,
makšķeres, cimdi, dvieļi, zābaki, baloni,»
stāsta A.Skrastiņa, piebilstot, ka šis nebūs
tautas deju koncerts tradicionālā izpratnē,
bet gan tiks izdejotas skatuviskās dejas ar
interesantu sižetu.
«Uzvedumā centīsimies parādīt, ka
katrai lietai var piešķirt citu dzīvi, rosinot

skatītājus paskatīties uz dažādām ikdienišķām lietām mazliet citādāk. Līdz ar to
koncerts būs netradicionāls, ne tik daudz
par ziemu un Ziemassvētkiem, cik par
dzīvi,» tā A.Skrastiņa.
Uzvedumam sadarbībā ar horeogrāfi
Annu Jansoni radītas 15 pilnīgi jaunas
dejas, kurās galvenokārt izmantotas Raimonda Paula pazīstamas un ne tik zināmas
bērnu dziesmu melodijas.

Muzejā iekārtota jauna pastāvīgā ekspozīcija
 Ritma Gaidamoviča

13. decembrī pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā durvis vērs
jauna pastāvīga ekspozīcija
– «Zem svešām varām dzīve
turpinās». Tā vēsta par Jelgavu
laika periodā no 1940. līdz
1991. gadam vai divām okupācijām – nacistiskās Vācijas un
padomju. Izstādē eksponētas
liecības, kas visspilgtāk raksturo
šo laiku Jelgavā un Latvijā.
«Jaunajā ekspozīcijā rādām liecības par
abām okupācijām. Tā ir mūsu vēsture, kas
atstājusi savu mantojumu. Ja šo okupāciju
nebūtu bijis, nebūtu gājuši bojā, izsūtīti
cilvēki, daudziem nebūtu liegta iespēja iegūt
izglītību, nebūtu izpostītas ģimenes. Taču
šajā skarbajā laikā cilvēki dzīvoja, strādāja,
mācījās, veidoja ģimenes, tāpēc arī ekspozīcijas nosaukums ir «Zem svešām varām
dzīve turpinās»,» stāsta muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere, uzsverot, ka
muzeja speciālisti centušies izmantot eksponātus, kas visspilgtāk raksturo šo periodu,
lielāku uzmanību veltot padomju laikam,
jo šī okupācija ilga teju 50 gadus.
Jaunajā ekspozīcijā pārstāvēti eksponāti
no padomju laikā Jelgavā strādājošiem rūpniecības uzņēmumiem – «Jelgavas cukurfabrikas» produkcija, «Latvijas keramikas»
svečturi, krūžu komplekti, alus kausi, bal-

zama pudeles, mākslinieciskās galantērijas
fabrikas «Lielupe» ražotie naktskrekli, halāti, gultasveļa, liecības no RAF rūpnīcas, ādas
fabrikas, gaļas, maizes un piena kombināta,
linu kombināta ražojumi. Te apskatāmi arī
armijas un milicijas formas tērpi, krimplēna
kleita un viegls lietusmētelis, tautā saukts
par Boloņas plašķi, pēc kura padomju
cilvēki stāvēja garās rindās vai privileģētie
pirka, izmantojot blatu jeb pazīšanos ar
«vajadzīgiem» cilvēkiem, parasti – veikalu
vadītājiem. Lai vispusīgāk atspoguļotu tā
laika dzīvi, iekārtots arī stends ar ceļojošiem
sacensību vimpeļiem, kausiem, tajā atrodas
arī skolas sēžu protokoli, kuros skolotājiem
norādīts, kā mācīt priekšmetu, kā gatavot
stundas, kā novērst nesekmību. Eksponēti
arī karogi, Staļina un Ļeņina Kopotie raksti
un Ļeņina statuja, kā arī padomju laika
simbolika, dažādi plakāti, nauda, seifs no
Jelgavas partijas komitejas, rakstāmgalds
un padomju laika ventilators, dažādi apbalvojumi un ordeņi. Turpat līdzās – manekeni padomju laika apģērbos. Mazākais
manekens ietērpts skolas formā, ko rotā
sarkanais kaklauts.
Jāpiebilst, ka, veidojot šo ekspozīciju, arī
jelgavnieki tika aicināti iesaistīties, atvēlot
muzejam fotogrāfijas no vācu okupācijas laika sadzīves. Muzeja speciāliste Teika Putna
stāsta, ka aicinājumam atsaukusies kāda
cienījama vecuma jelgavniece, kura muzejam piedāvājusi diezgan daudz fotogrāfiju
no vīra un viņa vecāku albumiem.
Šajā ekspozīcijā pirmoreiz skatāmi

priekšmeti, kas atrasti, rekonstruējot
Lielo ielu.
M.Kaupere atzīst, ka gandrīz visi eksponāti līdz šim ir glabājušies muzeja krājumā,
bet tagad dota iespēja muzeja apmeklētājiem ar tiem iepazīties. «Jāatzīst, ka kolēģiem ekspozīciju veidot nebija viegli, jo tā ir
visai «jauna» vēsture,» tā M.Kaupere.
Foto: Ivars Veiliņš
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Pērn muzejā atklāja pastāvīgo ekspozīciju
«Zemgales pērle». Arī šis gads muzejniekiem bijis darbīgs – rīt durvis vērs jauna
pastāvīgā ekspozīcija – «Zem svešām varām dzīve turpinās». Tā vēsta par Jelgavas
dzīvi divu okupāciju laikā.

Jelgavnieki fotogrāfijās piedāvā savu
skatījumu uz pilsētu

 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas kultūras namā apskatāma izstāde «Caur fotoobjektīvu raugos es...», kurā var novērtēt jelgavnieku iesūtītās fotogrāfijas ar mūsu
pilsētas skatiem. Izstāde kultūras namā būs skatāma visu decembri,
bet vēlāk tā dosies uz Jelgavas sadraudzības pilsētu Magadanu, lai
iespēju iepazīt tuvāk mūsu pilsētu dotu magadaniešiem.

Pašvaldības iestāde «Kultūra» gada
sākumā izsludināja fotokonkursu
«Caur fotoobjektīvu raugos es...»,
kurā aicināja jelgavniekus iesūtīt foto
ar skatiem no Jelgavas ikdienas. Aicinājumam atsaucās desmit jelgavnieki,
kopā iesūtot 71 bildi. 33 fotogrāfijas,
kurās redzams Mītavas tilts, «Jelgavas
students», Jelgavas alnis un dažādi
svētki pilsētā, kā arī pils, tornis, atjaunotās promenādes, šobrīd apskatāmas
izstādē.
Par labākajām atzītas jelgavnieces
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentes Elīnas Baranovskas
fotogrāfijas ar Pils salas tiltiņu un

Mītavas tiltu miglā. Fotografēšana ir
studentes hobijs, ar kuru tiek aizpildīts brīvais laiks. Pirmās fotogrāfijas
tapušas vēl ar filmiņu fotoaparātu,
bet nu tiek izmantota digitālā fotokamera, kuru, starp citu, palīdzēja iegūt
jelgavnieki, balsojot par finansējuma
piešķiršanu projektā «Labie darbi».
«Noteikti paldies par pamatu ielikšanu
fotografēšanā jāsaka Jurim Zēbergam,
pie kura mācījos,» tā Elīna, piebilstot,
ka viņai patīk fotografēt dabu, īpaši
miglā, kas piešķir bildei noslēpumainību. Viņa atzīst, ka nereti tieši tad,
kad paveras ļoti skaists skats, pie rokas
nav fotoaparāta. «Tad nākamajā reizē

parasti mēģinu iet pa to pašu ceļu, cerot
noķert vēlreiz to mirkli. Ir reizes, kad
izdodas, ir reizes, kad ne,» tā Elīna.
Labāko vidū ir arī Guntara Strangata, Gunāra Timermaņa, Ainara
Rubena, Ilzes Strēles, Jāņa Birziņa,
Raivo Freimaņa un Melitas Zariņas
fotogrāfijas.
Viens no fotokonkursa mērķiem
ir stiprināt Jelgavas attiecības ar sadraudzības pilsētām, tādēļ konkursa
darbi tālāk tiks izmantoti ceļojošajai
fotoizstādei, ko eksponēs Jelgavas
sadraudzības pilsētās. Plānots, ka izstādes nākamā pietura būs Magadana
2014. gada sākumā.

