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18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
 Sintija Čepanone

18. un 19. novembrī sabiedriskais transports gan pilsētas,
gan starppilsētu maršrutos kursēs pēc brīvdienu kustības
saraksta, bet sestdien, 13. novembrī, pēc darba dienas
grafika kursēs pilsētas autobusi, bet starppilsētas maršrutos – kā sestdienā, informē SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP). Turklāt 18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas – šo lēmumu pagājušajā domes
sēdē atbalstīja deputāti.
(Turpinājums 3.lpp.)

Cienījamie uzņēmēji!
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, mūsu
pilsētā ir tradīcija atzīmēt šos svētkus kopīgi, Hercoga Jēkaba
laukumā aizdedzot svecītes, kavējoties pārdomās un kopā dziedot.
Neatņemama šo svētku kulminācija ir uguņošana, ko krāšņāku varat
padarīt Jūs.
Jau vairākus gadus, sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, šo
tradīciju ir izdevies saglabāt. Arī šogad Jelgavas pilsētas dome aicina
ziedot līdzekļus, lai valsts svētki jelgavniekiem un pilsētas viesiem
izdotos gaišāki un svinīgāki!

Aino Soopa (priekšplānā)
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā par
«mūžizglītības kuponu» izvēlējusies apgūt angļu valodu,
jo pašlaik tieši šo zināšanu pilnveide šķiet aktuālākā. «Iepriekš
ar angļu valodu ikdienā sanāca
saskarties retāk, taču kontakti paplašinās, darba darīšanās aizvien
biežāk nākas komunicēt ar ārzemju
partneriem. Gribas būt pārliecinātai
par sevi,» teic A.Soopa, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes lektore un SIA «Kongs» galvenā grāmatvede.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Pirmo reizi kopš skolas laikiem mācīšos par velti!
Esmu pārsteigta, ka mūsdienās kaut kas tāds iespējams, un šādu iespēju negribu palaist garām. Ar
angļu valodu ikdienā nākas saskarties diezgan bieži,
dažkārt darbā pat dokumentācija ir angļu valodā
– gribas saprast, kas rakstīts,» savu izvēli iesaistīties
angļu valodas apmācībās par tā saukto «mūžizglītības kuponu» pamato SIA «Transit degviela» grāmatvede Viktorija Voliņeca. Viņa kopā ar citu nozaru
pārstāvjiem šonedēļ sākusi papildināt zināšanas
angļu valodā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
īstenotā projekta gaitā, un pavisam drīz šo iespēju
izmantošot arī daži viņas kolēģi un paziņas.
Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC) ir viena
no tām izglītības iestādēm, kam piešķirtas tiesības īstenot profesionālās
pilnveides un neformālās izglītības
programmas strādājošajiem un
pašnodarbinātām personām, kas
NVA saņēmušas tā saukto «mūžizglītības kuponu». To uzrādot,
persona var pieteikties mācībām
kādā no 36 JRPIC piedāvātajām
mācību programmām, kas tiek

realizētas atbilstoši NVA īstenotā
projekta septiņiem moduļiem.
««Mūžizglītības kuponus» pieņemam kopš oktobra, un pagājušajā
nedēļā jau sākās arī pirmās nodarbības. Pakāpeniski tiek veidotas
aizvien jaunas un jaunas grupas
– šonedēļ mācības sākušas vēl
piecas. Jāteic, ka strādājošo interese par iespēju papildināt savas
zināšanas ir ļoti liela – pašlaik jau
esam saņēmuši ap 200 kuponu no

Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības
ziedojumu kontā: Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa,
reģ.Nr.90000049529, LV14UNLA0008000142580, a/s «SEB
BANKA», ar norādi «Svētku uguņošanai», vai pašvaldības aģentūras
«Kultūra» a/s «SEB BANKA» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā:
reģ.Nr.90001282471, LV94UNLA0050001058011,
ar norādi «Svētku uguņošanai».

cilvēkiem, kas vēlas mācīties tieši
pie mums, un ik dienu piesakās
vidēji 10 – 20 jauni interesenti,»
stāsta JRPIC Pieaugušo tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra
Vanaga. Kaut arī JRPIC mācību
programmu klāsts šajā aktivitātē
ir daudzveidīgs, viņa atklāj, ka lielāko interesi cilvēki, kuri saņēmuši
«mūžizglītības kuponu», izrāda par
svešvalodu apguvi. «Tieši šīs grupas tiek nokomplektētas visātrāk,
bet tas, kad mācības varēs uzsākt
citās programmās, atkarīgs no interesentu skaita. Taču, apzinoties
nodarbināto vēlmi papildināt savas
prasmes, cenšamies izglītošanās
iespējas viņiem nodrošināt pēc
iespējas ātrāk,» tā A.Vanaga.
Kā liecina JRPIC apkopotā informācija, visvairāk mācīties par
«mūžizglītības kuponu» vēlas strādājošie ar augstāko izglītību (71
procents) un vidējo profesionālo
izglītību (20 procenti), savukārt ar
vidējo un pamata izglītību – attiecīgi astoņi un viens procents. Arī
pārstāvētās darbības jomas ir ļoti

daudzveidīgas, piemēram, līdz
šim brīdim visvairāk pārstāvēti ir
pedagogi (22 procenti), tiem seko
uzņēmumu direktori un dažādu
struktūrvienību vadītāji (15 procenti), policisti (13 procenti), dažādu
nozaru speciālisti (8 procenti), grāmatveži (8 procenti) un strādnieki
(11 procenti). Savukārt citu jomu
pārstāvji, tostarp pašnodarbinātas
personas, medicīnas darbinieki,
pārdevēji, lietveži un frizieri, veido 1
– 5 procentus no kopējā izglītojamo
skaita. «Mūsu piedāvātās programmas paredz iespējas papildināt
savas profesionālās prasmes dažādu jomu un līmeņu speciālistiem.
Piedāvājam arī specifiskas programmas, piemēram, ciparvadības
mašīnu manuālo programmēšanu,
datorzinātnes un atsevišķu datorprogrammu padziļinātu apguvi.
Galvenais ir katra individuālā
vēlme pilnveidoties,» tā A.Vanaga,
akcentējot, ka iespēja mācīties par
«mūžizglītības kuponu» tiks nodrošināta līdz 2013. gadam.
(Turpinājums 3.lpp.)

Lāčplēša dienā – kinostāsts un Lāpu gājiens
 Ritma Gaidamoviča

Nākamceturtdien, 11. novembrī, ir Lāčplēša diena,
un pasākumi par godu Brīvības cīņu 91. gadadienai
būs arī Jelgavā. Pulksten 12 un 15 Jelgavas kultūras namā būs iespēja noskatīties šai dienai veltīto
kinolektoriju «Laiks un godaprāts», bet pulksten
17 jelgavnieki aicināti pievienoties tradicionālajam
Lāpu gājienam cauri pilsētai līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem.
Aģentūra «Kultūra» informē, ka
šī Lāčplēša diena iezīmēsies ar kādu
jaunu notikumu, proti, jelgavniekiem šajā vēsturiski svarīgajā dienā
tiek dota iespēja skatīt kinohronikas

par šo notikumu. Pulksten 12 un 15
ikviens gaidīts Jelgavas kultūras
namā, lai noskatītos kinolektoriju
jeb atbalsis no kino dokumentiem
«Laiks un godaprāts», kas veltīts

tieši Lāčplēša dienai. To veidojis un
vadīs kino vēsturnieks un kritiķis
Agris Redovičs. Biļetes cena – 50
santīmi, un tās iespējams iegādāties
Jelgavas kultūras nama kasē.
Bet pulksten 17 šajā pašā dienā
jelgavnieki aicināti pievienoties tradicionālajam Lāpu gājienam cauri
pilsētai. Gājiens sāksies Dambja
ielā, virzīsies pa Lielo un Pasta ielu
līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem jeb Lāčplēša piemineklim pie
dzelzceļa stacijas. Autovadītājiem
jārēķinās, ka Lāpu gājiena laikā
attiecīgajos ielu posmos uz laiku
tiks slēgta satiksme. Gājiens pulk-

sten 17.45 noslēgsies pie pieminekļa
ar svinīgu piemiņas brīdi Jelgavas
atbrīvotājiem. Tajā uzrunu teiks
Jelgavas pilsētas un novada vadība,
militāro struktūrvienību pārstāvji.
Bet muzikālu priekšnesumu sniegs
Jelgavas Valsts ģimnāzijas koris
«Skali», diriģente Maija Branka.
Gājienā ar lāpām piedalīties aicināti
visi kolektīvi – uzņēmumu, iestāžu,
sabiedrisko organizāciju pārstāvji,
kā arī ikviens jelgavnieks. Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece
Inta Englande piebilst, ka ikviens
lāpu nesējs gājienam var pievienoties jebkurā maršruta posmā.

18. novembrī pulksten 14
Jelgavas pilsētas kultūras namā
notiks svētku koncerts «Vēl viena
dziesma būs...» par godu Latvijas
valsts proklamēšanas 92.
gadadienai.
Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar pašvaldības aģentūru «Kultūra» uz šo koncertu aicina apvienības «Staburadze» biedrus
un citus represētos jelgavniekus.
Koncertā piedalās Jelgavas kamerorķestris, grupa «The Teachers», Jelgavas
kori, Latvijas Nacionālās operas soliste
K.Gailīte. Diriģents A.Meri.
Ieejas biļetes bez maksas var saņemt
pilsētas kultūras nama kasē līdz 14.
novembrim.
Kases darba laiks: otrdien,
trešdien, ceturtdien, piektdien
no pulksten 14 līdz 19, sestdien no
pulksten 9 līdz 14.

Līdz 15. novembra pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā
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viedokļi

Atrast jelgavniekus, kuri jau gadiem kā devušies peļņā uz ārzemēm,
ir vienkārši – pa kādam pazīstamam būtu vai katram pilsētniekam.
Taču atrast tādus, kas šogad izšķīrušies par atgriešanos, izrādās
visai sarežģīts uzdevums. Tomēr šādi cilvēki ir, un viņus nav nobaidījis tas, ka vēl aizvien pie mums runā par krīzi, bezdarbu vai
sociālo nestabilitāti. «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā tos pilsētniekus,
kuri izbaudījuši darbu ārzemēs, tomēr vienmēr skaidri zinājuši,
ka atgriezīsies. Šoreiz saruna ar dažiem no viņiem. Taču «Jelgavas
Vēstnesis» aicina atsaukties arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gatavi dalīties savā pieredzē.
Mēs labprāt jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu: redakcija@info.
jelgava.lv. Jau nākamās nedēļas laikraksta numurā šiem stāstiem
pievienosies jauni!
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«Ja neesi polis, tad ar tevi Vai kāds no jūsu
ģimenes ir devies
peļņā uz ārzemēm?
varbūt sāk runāt...»
Pilsētnieks vērtē

«Vēl tikai pāris nedēļas»

Līga Jansone, gaida atgriežamies vīru no Francijas:
«Tas bija ļoti grūts lēmums
– izšķirties par to, ka vīrs brauks
peļņā uz ārzemēm, taču citu iespēju
vairs nesaskatījām. Vīrs ir celtnieks
un Latvijā jau gandrīz gadu bija
bez darba. Jā, es zinu, ka daudz
kur izskan: labu celtnieku trūkst,
objekti tepat Jelgavā «iesprūst»,
bet es nedomāju – tas ir tāpēc, ka
patiesi trūktu labu darba roku.
Manā uztverē problēma ir šajās
celtniecības firmās, kas nav gatavas

šodien novērtēt labu strādnieku.
Tieši tāpēc arī vīrs izvēlējās darbu
ārzemēs. Šobrīd viņš ir tādā kā
latviešu celtnieku brigādē, kas
strādā Francijā. Nu palikušas
pāris nedēļas, līdz viņš pirmo reizi
atbrauks mājās... Ļoti gaidu. Zinu,
ka arī viņam pietrūkst mājas. Patiesībā pietrūka jau pirmajā nedēļā,
kad viņš turp aizbrauca, bet kaut
kā taču jādzīvo ir. Godīgi jāatzīst,
ka tā alga, ko šodien var nopelnīt
Francijā, nemaz nav tik liela – ap
1000 latiem mēnesī. Atceros, pirms
pāris gadiem vīrs tepat Latvijā
celtniecībā pelnīja vairāk, taču
tagad tādi laiki, un tie ir jāpārdzīvo.
Taču es esmu pilnīgi pārliecināta,
ka mūsu ģimenes vieta ir Latvijā,
Jelgavā. Protams, ka būt šķirtiem
ir ārkārtīgi smagi, bet es pat nepieļauju, ka varētu vīram sekot un
doties peļņā uz ārzemēm. Ja būs
jāizšķiras, tad noteikti viņš būs tas,
kurš atgriezīsies pavisam, nevis es
pievienošos viņam.»

«Gribējās redzēt okeānu»
Renārs Aleksandrovs, atgriezies no darba Portugālē:
«Tā bija absolūti spontāna ideja.
Vienīgais iemesls – gribēju redzēt
okeānu. Tieši tik vienkārši arī
izšķīros par braukšanu uz Portugāli. Neko nebiju plānojis, nekādus
galus nebiju sameklējis – vienkārši
pirms četriem gadiem aizbraucu...
Kā atradu darbu? Jā, varbūt pagāja
pāris nedēļas, bet darbu dabūju.
Iebraucu kādā Portugāles kūrorta
pilsētiņā, gāju iekšā visos restorānos pēc kārtas un jautāju, vai
nevajag darbiniekus. Biju gatavs
jebkuram vienkāršam darbam,
bet rezultātā dabūju pat ļoti labu
darbu – latviski to varētu traktēt kā
zāles pārzinis. Un tā arī sākās mana
dzīve Portugālē. Šo četru gadu laikā
esmu tur nostrādājis visas sezonas,
kas katru gadu ilgst ap sešiem mēnešiem. Tāds tur cikls – aizbrauc,
nostrādā atpūtnieku sezonu un
tad vai nu dodies mājās, vai meklē
darbu citā valstī: tajā pašā Anglijā,
Īrijā. Es izvēlējos pirmo variantu,
jo cilvēks jau sailgojas pēc mājām.
Atbraucu uz Latviju, apciemoju
draugus, ģimeni, bet skaidri zināju,
ka pēc pāris mēnešiem atkal došos
atpakaļ. Starplaikos pat Latvijā
darbu nemeklēju, varēju izdzīvot
no nopelnītā. Jāsaka gan, ka vidējās algas Portugālē nemaz nav
tik lielas. Minimālā alga tur ir 450
eiro, un par tādu strādā daudzi.
Tomēr mans darbs bija diezgan
labi atalgots. Piemēram, restorānos
vidēji maksā ap 800 eiro plus vēl
tējas naudas, kas ir ļoti pieklājīgas,
– varbūt ne gluži otru algu var

nopelnīt, bet...
Taču pēc šiem četriem gadiem
bija tāda sajūta, ka nu jau esmu
pamētājies apkārt, sapratis, kas un
kā, – sāka vilkt atpakaļ uz Latviju.
Burtiski pagājušajā mēnesī atgriezos, un šoreiz laikam uz palikšanu.
Esmu jau pabaudījis to dzīvi ārpus
Latvijas, pagaidām pietiks. Es
pieļauju, ka šādu modeli, kādu izvēlējos es, var atļauties jauni cilvēki,
kuriem nav ģimenes, citu saistību.
Tagad man ir vairāki plāni, kas saistīti ar Latviju. Skatīšos, vai izdosies
tos realizēt. Vismaz pirmais solis ir
– darbu esmu atradis. Iesākumā
strādāšu par bārmeni un paralēli
domāšu, kā īstenot savas ieceres.
Bārmeņa darbu dabūju pāris dienu
laikā, tā kā teikt, ka Latvijā grūti
atrast darbu, gan nevar. Es jau
saprotu, ka visi uzreiz vēlas kļūt vismaz par direktoriem ar vairāk nekā
pieklājīgu algu, tāpēc arī sūkstās, ka
darba nav. Taču es biju reālistisks
– ja reiz tikai sāku iekārtoties, tad
arī bārmeņa darbs ir gana labs.»

Mārtiņš Ozols, atgriezies no
darba Anglijā:
«Nekad neesmu domājis, ka
varētu no Latvijas aizbraukt pavisam – laikam jau manī ir kaut kas
patriotisks... Pietrūkst to savējo,
draugu, Latvijas... Lai kur arī būtu,
nepamet vientulības sajūta. Kad izšķīros par aizbraukšanu, jau zināju, ka tas būs tikai uz laiku. Esmu
galdnieks, un, kaut arī darbu var
atrast, krīzes sākumā tomēr gāja
grūti. Patiesībā jau vienmēr ir bijis
tā, ka ziemas mēnešos galdniecībā
darba ir ļoti maz – janvāris, februāris ir tukšie mēneši, kad nopelnīt
praktiski nevar. Tāpēc arī 2009.
gadā izšķīros par aizbraukšanu
uz Angliju. Mans mērķis nebija
tur pamatīgi nopelnīt – vienkārši
tā, lai varētu dzīvot. Sākumā pāris
mēnešus strādāju vairāk savā jomā
– celtniecībā, montēju durvis, bet
vēlāk – piegādes noliktavā. Tā kā
Anglijā jau bija mani draugi, tad
iekārtojos ar viņu palīdzību. Apmēram zināju, kas un kā, nebraucu,
tā teikt, uz dullo. No 800 līdz 1000
latiem mēnesī varēja nopelnīt, un,
ja tā paskaita, tad dzīvošana tur
sanāk lētāka – pārtika, drēbes, arī
īre proporcionāli nemaz nav tik
dārga (ap 200 lati mēnesī), tāpēc
var teikt, ka pietika visam. Tomēr,
lai arī darbs kaulus nelauza, tur
tu nekad nejutīsies kā mājās. Tas
ir galvenais, kas liek izšķirties
par atgriešanos Latvijā, Jelgavā.
Protams, anglis pret tevi vienmēr
būs laipns, bet tā ir tikai ārējā
pieklājība – ir skaidrs, ka draugs
viņš nebūs nekad. To es izjutu ļoti
skaudri – viņi šķiro cilvēkus, un
mēs esam tikai iebraucēji, nekas
vairāk. Vislielāko nepatiku angļi
izjūt pret poļiem, jo viņu tur ir
tik daudz, ka, vienkārši runājot,
visus ņem uz masu – vairums poļu
nemaz necenšas runāt angliski,
jo ikdienā tāpat visapkārt ir poļi,
turklāt tam zemu atalgotajam
darbam arī valoda nemaz nav tik
ļoti vajadzīga. Tāpat viņiem ir savi
kvartāli, savi veikali, kas arī neprasa piepūli iedziļināties Anglijas

ikdienas dzīvē. Vēl viņi ir paslinki,
ko nevar teikt par latviešiem.
Pirmkārt, latvietis tur vienmēr
centīsies izaugt, pakāpties – apgūt
valodu, pierādīt sevi, latvietis nav
gatavs strādāt par absolūti minimālo algu viszemāko darbu, ko ir
ar mieru darīt polis. Taču anglim
pirmām kārtām visi iebraucēji
lielākoties ir poļi, un tikai tad, kad
viņš uzzina, ka neesi no Polijas,
varbūt sāks ar tevi runāt... Nav
jau brīnums, ka viņi iebraucējus
nemīl. Piemēram, Sauthemtonā,
kur strādāju es, ir ap 160 000
iedzīvotāju, bet tikai 30 procenti
no viņiem angļi. Latviešu tur bija
ap 1000. Protams, ja satiec savējos,
tas tuvina. Arī piederība pilsētai
ir jūtama – ja tu svešumā satiec
jelgavnieku, tad tas noteikti ir dubults prieks, ir taču lietas, kas mūs
vieno, par ko parunāt! Piemēram,
viens tur dzīvoja jau gadus četrus
piecus un par atgriešanos pat nerunāja. Man jau šķiet, ka gads vai
divi vēl ir tas periods, pēc kura vari
gaidīt cilvēku atgriežamies Latvijā.
Bet, ja tie jau ir pieci gadi, tad, visticamāk, viņš turp aizvilinājis visu
ģimeni vai arī nodibinājis tur jaunu
un atgriezties nedomā.
Netrūka arī tādu, kas tikai
tagad ieradās Anglijā. Piemēram,
viens jelgavnieks tur tikko kā bija
atbraucis dibināt savu tetovēšanas
salonu. Un ziniet, viņam tur iet
ļoti labi – darba daudz, par naudu
vispār nevar sūdzēties! Viņam jau
Jelgavā bija savs salons, bet izdomāja spēkus izmēģināt Anglijā.
Izskatījās, ka ātri iekārtojās un uz
ilgu laiku.
Kas pārsteidza nesagatavotu?
Tik daudz draugu jau bija tur
strādājuši, ka tādus lielus pārsteigumus nepiedzīvoju. Arī valodas
barjeras man nebija, un pat viņu
izslavētā birokrātija nemaz nav
tik traka. Vienīgi tajā brīdī, kad
jākārto darba atļauja, kas notiek
pa pastu, izrādās, ka kopā ar citiem papīriem pa pastu jānosūta
arī sava pase... Tas, protams, ir
mazliet neomulīgi, jo šīs formali-

Nedēļas jautājums
Ar ko jums asociējas hercogs Jēkabs?
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tātes kārtošana aizņem no divām
nedēļām līdz diviem mēnešiem,
un uz šo laiku cilvēks paliek bez
pases, kura ceļo kaut kur pa pastu.
Uz rokas ir tikai pases kopija, un
tu sēdi iesprūdis, gaidi atbildi. Bet,
kad tas nokārtojas, tad saproti, ka
arī šādi var risināt jautājumus un
nekas traks tas nav.
Krīze Anglijā? Nē, nedomāju,
ka to var saukt par krīzi. Es mājās
atgriezos vasarā un līdz tam tiešām nejutu, ka Anglijā dzīvot būtu
kļuvis grūtāk. Protams, paši angļi
teica, ka krīze ir, taču pie viņiem
tas izpaudās apmēram tā: nauda
ir, bet mēs to cenšamies netērēt.
Patiesībā es nedomāju, ka par krīzi var saukt arī to, kas ir Latvijā.
Es atgriezos un jau pēc trīs dienām dabūju darbu tepat Olainē.
Kā? Vienkārši jau atbraukšanas
dienā izlasīju sludinājumu avīzē
un pieteicos. Tiem, kam nav
nekādas specialitātes, krīze būs
vienmēr, lai kur arī mitinātos,
bet, ja cilvēks zina savu arodu un
grib strādāt, tad arī Latvijā šodien
darbu atrast nav problēmu. Tā ir
mana pārliecība.
Var teikt, ka es vienkārši izmēģināju, ko nozīmē darbs ārzemēs,
bet nedomāju, ka atgriezīšos
Anglijā. Ja nu tiešām pie mums
viss vēl pamatīgāk sarežģīsies, tad
pieļauju, ka varētu aizbraukt pastrādāt uz Norvēģiju vai Spāniju,
bet tikai uz brīdi...
Lai gan tagad sanāk tā, ka esmu
atgriezies un nu varu pavadīt laiku ar savu meitiņu, mana bijusī
sieva tieši tagad izlēmusi doties
strādāt par šuvēju uz Īriju. Kamēr
es biju prom, meitu audzināja
viņa, tagad viņa aizbrauc, tāpēc
meitu audzināšu es. Kaut arī
bijusī sieva lēš, ka tas būšot uz
ilgu laiku, es tomēr pieļauju, ka
diez ko ilgi viņa tur neizturēs
– pietrūks arī viņai tās mājas.
Tāpat kā man...»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Kristīne, auklē bērniņu:
– Pati esmu
b i j u s i ! Tr ī s
mēnešus Londonā kebabu kafejnīcā
nostrādāju,
bet tad radās
vajadzība atbraukt uz Latviju
un saimniekam palūdzu atvaļinājumu. Šobrīd gaidu zvanu, kad
varēšu doties atpakaļ. Ja Latvijā
nav darba, skaidri zinu, ka Anglijā
vienmēr kaut ko atradīšu.
Intars, students:
– Mana māsa
ar visu ģimeni
– vīru un dēlu
– pārcēlās uz
dzīvi Holandē, kur lasa
zemenes un
vāc dārzeņus. Viņi aizbrauca
šogad augusta sākumā. Saka
jau, ka tur ir mazliet labāk nekā
Latvijā, protams, arī mani aicināja
braukt. Pagaidām gan es saku nē,
taču pieļauju, ka kādreiz varētu
aizbraukt.
Jekaterina,
skolniece:
– Māsīca jau
kādus astoņus
gadus ir Anglijā. Sākumā
viņa tur studēja, vēlāk sāka
strādāt fabrikās, gatavoja burgerus, veikalā.
Arī man tur piedāvāja darbu veikalā, taču iekšējās pārliecības dēļ,
ka man jādzīvo Latvijā, atteicos.
Māsīca tur jau izveidojusi ģimeni,
ir bērniņš. Sola, ka Ziemassvētkos
atbraukšot uz Latviju.
Inese, jelgavniece:
– Tieši pirms
trim nedēļām
pavadīju meitu uz Angliju.
Viņa strādā
ģimenē, kurā
pieskata bērniņu. Saka jau, ka tur jūtas laimīga. Meita aizbrauca, jo jau gadu
Latvijā bija bez darba. Protams,
ir skumji, ka tā, taču, līdzko viņa
labi iekārtosies, arī es esmu gatava
pārcelties pie meitas.
Māra, vecmāmiņa:
– Pirms vairāk
nekā gada
dēls ar vedek
lu pārcēlās uz
Angliju, kur
strādā lauksaimniecībā,
vāc dārzeņus. Šobrīd, cik zinu, tie
ir brokoļi. Protams, viņi ir teikuši,
ka grib atpakaļ uz Latviju, taču
šeit nav iespēju nopelnīt, tāpēc
arī paliek tur. Nākamvasar gaidām
viņus ciemos Jelgavā.
«Jelgavas Vēstnesis»
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18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas

ZIŅAS

Sporta halle daļēji
atsākusi darbu

pilsētas maršrutos pārvadās bez
maksas, bet ar to saistītos izdevumus uzņēmumam segs pašvaldība,» skaidro V.Ļubļinska. Izdevumi, kas radušies saskaņā ar šī
lēmuma izpildi, tiks apmaksāti
no Jelgavas pašvaldības 2010.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Izvērtējot iepriekšējo gadu
pieredzi, JAP komercdirektore
stāsta, ka parasti iedzīvotāji šo
iespēju izmanto labprāt, lai gan
pasažieru skaitam šajā dienā
nav tendence īpaši palielināties.
«Ar pilsētas autobusiem arī 18.
novembrī parasti brauc tie iedzīNedēļu pēc ugunsgrēka daļa Jelgavotāji, kas ar sabiedrisko transvas Sporta halles jau atsākusi darbību.
portu dodas ikdienas gaitās. Kā
Lai gan spēļu zālē tiek demontēta grīda,
ierasts svētkos, pasažieru skaita
trenažieru zāle, aerobikas zāle un vieglatlētikāpums vērojams rīta pusē pēc
kas sektors ir pieejams apmeklētājiem, bet, kas
pulksten 10 un vakara pusē, kad
pats galvenais, – tajā sporta stundas var aizvadīt
cilvēki dodas uz svētku pasākuFoto: Ivars Veiliņš
tuvējo skolu audzēkņi.
miem pilsētas centrā un pēc tam
 Ilze Knusle-Jankevica
Spīdolas ģimnāzijas skolēniem,
– mājup,» tā V.Ļubļinska.
kuri šobrīd tās aizvada Sporta
Jelgavas Sporta halle
namā Raiņa ielā. J.Kaminskis
pēc ugunsgrēka daļēji
stāsta, ka jau bijušas sarunas
atsākusi darbu. «Apar skolas vadību, lai vienotos
meklētājiem ir piepar ērtāku stundu grafiku. «Spīejama trenažieru un
dolas ģimnāzijas audzēkņiem
aerobikas zāle, kā arī
sporta stundas notiek pirmdievieglatlētikas sektors,
nās, trešdienās un piektdienās.
un tas ir pietiekami,
Modelis, ko varam piedāvāt,
lai hallē varētu notikt
ir tāds: viena stunda nedēļā
 Ilze Knusle-Jankevica
konkursā. Mēs varētu gan veikt
sporta stundas skolēSporta namā Raiņa ielā, pārējās
siltumtrases rekonstrukciju,
niem,» norāda Sporta
– hallē,» tā Sporta servisa centra
«Esam sadarbojušies
gan būvēt saistvadu, bet paša
servisa centra direkdirektors.
ar uzņēmumu «Rīgas
saistvada izbūvē plānojam pietors Juris Kaminskis.
Sporta halles direktors Edgars
siltums», mums ir piesaistīt kompanjonus ar pieredzi
Ludzītis piebilst, ka skolēni halli
redze cauruļvadu izbūšajā jomā,» tā «LEC» projektu
Atvērtajās zālēs, kā ierasts, noslogo laikā no pulksten 8 līdz
vē zem ūdens, tāpēc
vadītājs Gints Kniksts. Savuesam gatavi izbūvēt
kārt uzņēmuma «MRK Serviss» sporta stundas notiek Jelgavas 15, bet atlikušajā dienas daļā
arī saistvadu zem Liel
pārstāvis Uldis Rubenis norāda, Valsts ģimnāzijas skolēniem. trenažieru un aerobikas zāli var
upes. Protams, strādāt
ka viņa pārstāvētais uzņēmums Tiesa, ir šaurāks, jo spēļu zālē apmeklēt pārējie interesenti.
Līdztekus tam turpinās grīdas
zem ūdens nav viegli,
ir gatavs rekonstruēt siltum- sportot vēl nevar, tomēr izdevies
bet mūs tas nebaida,
trasi, bet ne būvēt saistvadu. nodrošināt nepārtrauktu mācī- demontāžas darbi sporta hallē.
turklāt tā ir šī projekta
«Piesaistīt apakšuzņēmējus bu procesu un nav jāmeklē vieta, Grīda bija pārāk izmirkusi un
specifika,» norāda SIA
neatmaksājas, bet domāju, ka šo kur skolēniem sportot. Tiesa, deformējusies, tāpēc ekspertu
«Lokširs» pārstāvis Mardarbu var izdarīt mūsu vietējie pirms ugunsgrēka sporta stun- slēdziens bija nelokāms: tā
gots Bogdanovs. Viņš ir
uzņēmēji, vajag tikai ļaut,» tā das hallē notika arī Jelgavas ir jāmaina. Eksperti šonedēļ
viens no uzņēmējiem,
viņš. Uzņēmēji apskatīja vietas,
kas bija ieradušies Jelkur saskaņā ar projektu būtu
gavā, lai pirms startēšajāatrodas saistvada abiem galiem
nas konkursā apskatītu
– vienam Palīdzības ielā, otram
(No 1.lpp.)
formālo izglītību ieguvusi pirms
vietu, kur paredzēts
– Peldu ielā. Viņus interesēja
Jāpiebilst, ka Eiropas Sociālā gada vai agrāk. «Reģistrēšanās
izbūvēt siltumapgādes
arī jautājumi par tehnoloģijām, fonda (ESF) projekts «Mūžizglī- «mūžizglītības kuponiem» sākās
trases saistvadu zem
saistvada dziļumu, darbu izpil- tības pasākumi nodarbinātām jau jūlijā, un pašlaik NVA Jelgavas
Lielupes.
des laiku, par zemes piederību un personām», ko īsteno NVA, paredz filiālē kopumā reģistrējušies 585
piekļuves iespējām upei.
iespēju nodarbinātām un pašnodar- strādājošie. 383 no viņiem saskaņā
Vērienīgo projektu īstenos JelLaikraksts «Jelgavas Vēstne- binātām personām papildināt un ar karjeras konsultanta atzinumu
gavas siltumapgādes uzņēmums sis» jau rakstīja, ka saistvads at- pilnveidot darbam nepieciešamās par nepieciešamību iesaistīties
«Fortum Jelgava». Tā gaitā pa- radīsies vismaz metru zem zemes prasmes un zināšanas profesionālās konkrētās izglītības programmas
redzēts izbūvēt saistvadu, kurš un šķērsos Lielupi apmēram 30 pilnveides un neformālās izglītības apguvē jau saņēmuši kuponu un
savienos abus Lielupes krastus, metrus no Driksas attekas, kas programmās. Dalībai mūžizglī- daļa arī sākuši mācīties,» stāsta
un nākotnē būs iespējams ap- atrodas netālu no dzelzceļa tilta. tības pasākumos var pieteikties NVA Jelgavas filiāles pārstāve
kurināt pilsētu no viena avota Vēl plānots rekonstruēt nelielus nodarbināta vai pašnodarbināta Anita Dolace. Viņa akcentē, ka
– biokoģenerācijas stacijas Rūp- siltumtrases posmus. Lai pie- persona, kura ir vecumā no 25 arī reģistrēšanās «mūžizglītības
niecības ielā.
saistītu finansējumu saistvada gadiem; atrodas darba tiesiskajās kuponiem» NVA turpināsies līdz
Interesi par šo miljonu vērto izbūvei, «Fortum Jelgava» plāno attiecībās vai ir pašnodarbināta 2013. gadam. NVA sedz mācību
projektu izrādīja pārstāvji no 12 startēt Eiropas struktūrfondu persona; pēdējo formālo vai ne- maksu par profesionālās pilnveides
Latvijas, Igaunijas, Somijas un atbalsta programmā «Pasākumi
Ungārijas uzņēmumiem. Daļa centralizētās siltumapgādes
gatavi gan rekonstruēt siltum- sistēmu efektivitātes paaugstitrasi, gan izbūvēt saistvadu, bet nāšanai». Jauno staciju plānots
 Sintija Čepanone
rekonstruēta Lielā iela no Damciti plāno startēt tikai kādā no uzbūvēt divu gadu laikā, un
bja ielas līdz tiltam pār Driksu,
posmiem. «Latvijas mērogiem uzņēmuma vadība cer, ka jau
Šonedēļ
pašvaldība
savukārt trešajā – atlikušais
tas nav ierasti – būvēt saistvadu 2013. gada sākumā varētu sākt
Reģionālās attīstības
Čakstes bulvāra posms no Lielās
zem upes. Rīgā ir bijuši divi izmantot biomasu. Biokoģenerāun
pašvaldības
lietu
ielas līdz Ausekļa ielai,» stāsta
tādi projekti, Ventspilī – viens. cijas stacijai nepieciešamās infraministrijā
iesniegusi
G.Osīte. Viņa piebilst – kaut arī
Lai gan mūsu uzņēmumam struktūras izbūves izmaksas tiek
projekta iesniegumu,
plānotais darbu apjoms ir ļoti
nav pieredzes tieši darbos zem lēstas vairāk nekā 70 miljonu
lai
varētu
uzsākt
Railiels, jo paralēli tiks īstenota arī
ūdens, esam gatavi startēt šajā eiro apmērā.
ņa ielas, Driksas upes
ūdenssaimniecības attīstības
krastmalas un atlikušā
projekta 2. kārta, darbu gaitā
Lielās ielas posma reīpaša uzmanība tiks pievērsta
konstrukciju. Ja viss ritam, lai rekonstrukcijas darbi
tēs, kā plānots, tad jau
radītu pēc iespējas mazāk nenākamā gada pirmajā
ērtību iedzīvotājiem. Kopumā
Jelgavas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda projekta «Speciālispusē varēs sākties arī
projekta «Ielu infrastruktūtu piesaiste Jelgavas novada administratīvās kapacitātes paaugstināreāli darbi.
ras attīstība un Driksas upes
šanai» ietvaros izsludina konkursu uz šādiem amatiem:
krastmalas sakārtošana» gaitā,
• Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem,
Kā norāda pašvaldības At- piesaistot Eiropas Reģionālās
• Būvvaldes inspektors.
tīstības un pilsētplānošanas attīstības fonda (ERAF) līpārvaldes vadītāja Gunita Osīte, dzekļus, plānots rekonstruēt
Informāciju par galvenajiem amata pienākumiem, pretendentiem
darbus plānots realizēt pakā- ielas vairāk nekā 3,5 kilometru
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkurpeniski trīs posmos. «Vispirms kopgarumā.
su nolikumiem var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
tiks sakārtota Raiņa iela visā
Projekta kopējās plānotās
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas
garumā un Čakstes bulvāris izmaksas ir 12 868 350 lati ar
personāla speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā,
posmā no LLU Sporta nama līdz PVN. ERAF līdzfinansējums
iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256.
Lielajai ielai, otrajā posmā tiks ir 10 938 097 lati ar PVN, bet
(No 1.lpp.)
«Ņemot vērā, ka piektdiena,
19. novembris, būs brīvdiena,
bet sestdiena, 13. novembris,
darba diena, kad strādās arī
izglītības iestādes, šajās dienās
JAP pasažieru pārvadājumus
pilsētā nodrošinās atbilstoši tam.
Tātad 19. novembrī pasažieriem
jāņem vērā brīvdienu autobusu
kustības grafiks, savukārt 13.
novembrī – darba dienu,» stāsta
JAP komercdirektore Viktorija
Ļubļinska, atgādinot, ka arī 18.
novembrī autobusi kursēs kā
brīvdienā.
Taču jāuzsver, ka arī šogad pašvaldība radusi iespēju nodrošināt
bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētas nozīmes maršrutos. Šādu lēmumu
pagājušajā domes sēdē akceptēja
Jelgavas domes deputāti. «Saskaņā ar domes lēmumu ceturtdien,
18. novembrī, JAP pasažierus
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Vairāk nekā desmit
uzņēmumi gatavi būvēt
saistvadu zem Lielupes

Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrība (JLB) 7.
novembrī pulksten 13 biedrus aicina
uz pilnsapulci. Tā notiks Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
JLB priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs informē, ka sapulcē tiks pārrunāts
paveiktais un izvirzīti uzdevumi nākamajam darba gadam. Ņemot vērā lielo
atsaucību pirms Hercoga Jēkaba 400.
dzimšanas dienas, pulksten 16 šajā
dienā ikviens jelgavnieks aicināts uz
JLB amatierteātra papildizrādi Lolitas
Leišupes viencēlienam «Viena diena
hercoga Jēkaba dzīvē 40/400». Ieeja
pret ziedojumiem – viens lats.
 28. oktobra Jelgavas domes sēdē
deputāti apstiprināja grozījumus pašvaldības budžetā un piešķīra papildu
līdzekļus sociālajam budžetam. Lai
nodrošinātu pilsētniekus ar dažāda veida
pabalstiem, šim mērķim no pašvaldības
budžeta atvēlēti vēl 100 000 lati. Jelgavas
pilsētas dome apstiprināja grozījumus
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada
budžetā un apstiprināja pamatbudžeta
ieņēmumus 47 062 184 latu apmērā.

pabeigs aprēķināt nodarītos
zaudējumus, tāpat šonedēļ plānots sagatavot veicamo darbu
aprakstu un tāmes, lai varētu
turpināt sarunas ar apdrošināšanas kompāniju «Gjensidige
Baltic», kura jau paziņojusi, ka
izmaksās atlīdzību par hallē
notikušo ugunsgrēku. Aprēķinus veic būvkompānijas «LEC»
pārstāvji, jo tieši šī kompānija
halli būvēja un tai ir pieejama
visa ar halli saistītā tehniskā
dokumentācija.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka ugunsgrēks
sporta halles kafejnīcā izcēlās
naktī no 22. uz 23. oktobri.
Tā rezultātā izdega kafejnīcas
telpas, cieta gan kafejnīcas, gan
halles jumts, lielus postījumus
nodarīja arī uguns dzēšanai
izmantotais ūdens daudzums.
Eksperti kā ugunsgrēka cēloni
min bojājumu mikroviļņu krāsniņas elektroinstalācijā.

Sāk mācīties strādājošie

izglītības programmas apguvi līdz
250 latiem, savukārt par neformālās
izglītības programmas apguvi – līdz
trīs latiem par stundu, bet kopā ne
vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās
izglītības programmas izmaksas
pārsniedz noteikto atbalsta apmēru,
izmaksu starpība personai jāsedz
pašai. Sīkāku informāciju par šo aktivitāti iespējams iegūt NVA mājas
lapā: www.nva.gov.lv. Savukārt par
iespējām mācīties JRPIC informāciju iespējams iegūt centra mājas lapā
www.jrpic.lv vai, atnākot uz JRPIC
Svētes ielā 33, saņemt individuālu
konsultāciju par mācību iespējām
(tālrunis 63082101).

Nākamgad rekonstruēs Raiņa ielu un Čakstes bulvāri
pašvaldības līdzfinansējums –
1 930 253 lati ar PVN, ieskaitot
plānoto valsts budžeta dotācijas
summu.
G.Osīte skaidro, ka, visticamāk, jau nākamā gada janvārī
pašvaldība varēs izsludināt
iepirkumu, lai noskaidrotu
darbu veicēju. Pēc tam sāksies
arī reāli darbi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekts «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes
krastmalas sakārtošana» tiks
īstenots aktivitātes «Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai»
gaitā. Tā laikā kopumā trijos gados tiks rekonstruēta Raiņa iela
un atlikušais Lielās ielas posms,
taču vērienīgākās pārmaiņas
sagaida Čakstes bulvāri, kur
līdztekus ielas rekonstrukcijai
tiks izveidota gājēju promenāde,
kā arī gājēju tilts pār Driksu.

 Noslēgusies ūdenspolicijas sezona.
Jelgavas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas vadītāja
Inga Stepane, to izvērtējot, secina,
ka visbiežāk kuģotāji neievēro noteikumus par peldlīdzekļu aprīkošanu.
«Tomēr gribas uzteikt atpūtniekus, jo
viņi pret savu un pasažieru drošību
izturas atbildīgāk. Bezatbildīgāki šajā
ziņā ir makšķernieki,» tā viņa. Vislielākais
pārkāpumu skaits ir par peldlīdzekļa nepietiekamu aprīkošanu ar nepieciešamo
aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem
– par šo pārkāpumu sastādīti 17 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet pērn
– 13. Šogad fiksēts arī viens gadījums,
kad motorlaivas vadītājs bijis alkohola
reibumā. Pavisam 2010. gadā pārbaudītas 165 airu laivas (2009. gadā – 257),
13 motorlaivas (2009. gadā – 24), viens
ūdens motocikls (2009. gadā – 3).
 7. novembrī pulksten 12 LLU notiks pasākums «Tehniskās jaunrades
dienas 2010». Uz to gaidīti visi interesenti, īpaši jaunieši vecumā no desmit
līdz 23 gadiem. Te būs iespēja pašiem,
saņemot treneru konsultācijas, izveidot
kādu no pieciem sacensību disciplīnu
priekšmetiem, ar kuriem vēlāk sacensties. «Robotikas darbnīcā» varēs uzbūvēt
sumo robotu, «Mehānikas praktikumā»
– konstruēt transportlīdzekli ar diviem,
trīs vai pat četriem riteņiem un pētīt to
aerodinamiku, «Ķīmijas virtuvē» – izveidot darbīgu vulkānu no vielām, ko var atrast katrā virtuvē. «Energo stacijā» varēs
saražot enerģiju, uzbūvējot ūdensratu.
«Programmēšanas labirintā» – apgūt
programmēšanas pamatiemaņas, lai
izveidotu algoritmu, kas vadīs skudru
koloniju. Pasākums ir bez maksas, turklāt dalībnieki tiks nodrošināti ar darba
materiāliem. Sīkāku informāciju un
reģistrēšanās anketu var iegūt internetā:
www.tjd.lv.
 No 14. līdz 23. decembrim bērnu
un jauniešu centra «Junda» nometne
«Lediņi» tradicionāli pārvērtīsies par
Rūķu ciemu. Pieteikšanās jau sākusies. Grupas – skolēnu, bērnudārznieku
un citas – Rūķu ciemā gaidītas no 14.
līdz 22. decembrim, bet 23. decembrī
bērnus uzņems individuālajā grupā.
Šajā dienā tiks organizēts speciāls autobuss ar izbraukšanu no «Jundas» Pasta
ielā 32. Rūķu ciemā gaidīti bērni no 5
līdz 10 gadu vecumam. Programmā
– atraktīvs pasākums ar rūķiem, iespēja
pašam izgatavot dāvaniņu, piparkūku
cepšana ugunskurā, speciāla dāvaniņa
no Salapapuka. Maksa – 6 lati par
bērnu. Iepriekšpieteikšanās pa tālruni
63023531 vai e-pastu: maris.kalnins@
junda.lv. Laikus, kuros Rūķu ciems pieejams, var atrast «Jundas» mājas lapā:
www.junda.lv.

Ritma Gaidamoviča

Piedāvā darbu
CSN, tehniskās informācijas un auto
pārvadājumu pasniedzējam(-ai).
Kravas automašīnu instruktoram.
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Kas apdraud Jelgavu? Riski novērtēti,
paaugstina drošību
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmums «PSI Grupa» veicis riska novērtējumu Jelgavā
un šobrīd izstrādā arī Civilās
aizsardzības plānu. «Riska
vadība un Civilās aizsardzības plāns nav domāti tikai
ārkārtas situāciju vadībai.
Tiem ir arī preventīvs raksturs – atbildīgās institūcijas,
iepazīstoties ar riskiem un
iespējamajām sekām, var
izstrādāt un īstenot mērķtiecīgus riska samazināšanas
pasākumus, lai mazinātu
risku izpausmi un to radītās
sekas. Piemēram, ja četras,
sešas vai astoņas stundas iepriekš var saprast, ka šī vieta
noteikti applūdīs, var pagūt
izdomāt, kā visefektīvāk rīkoties un evakuēt apdraudētos
cilvēkus sausām kājām. Tas ir
ļoti svarīgi, jo tajā brīdī, kad
viss jau applūdis, preventīva
rīcība ir nokavēta un atliek tikai cīnīties ar sekām,» stāsta
«PSI Grupas» valdes priekšsēdētājs Andris Maurāns.
Riska novērtējums Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā un Jelgavas
sadraudzības pilsētā Šauļos izstrādāts
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam
līdzfinansētā projekta «Pārrobežu
sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos» gaitā. Riska novērtējumā apkopota informācija par nozīmīgākajiem riska veidiem, to avotiem un
apdraudēto populāciju.

Vislielākais risks – cisternas ar
sašķidrināto naftas gāzi

Par visbīstamāko Jelgavā tiek uzskatīta dzelzceļa stacija un dzelzceļa kravu
pārvadājumi. A.Maurāns stāsta, ka
pirmo reizi ar dzelzceļu saistītais risks
Jelgavā izvērtēts jau 1994. gadā. Toreiz
noskaidrots, ka kravu pārvadājumi caur
Jelgavu ir intensīvi, bet reaģēšanas iespējas, ja notiktu avārija, – ierobežotas.
«Tagad, veicot atkārtotu izvērtējumu,
secināms, ka risks, kas saistīts ar
dzelzceļu, Jelgavā ir tajā pašā līmenī,
tomēr Latvijā fiksēto dzelzceļa avāriju
skaits liecina, ka tas tomēr varētu būt
audzis. Tāpat ir mainījusies kravu
nomenklatūra un parādās jaunas un
bīstamākas vielas, kas tiek pārvadātas
pa dzelzceļu,» stāsta A.Maurāns. Viena
Transporta negadījumu statistika
liecina, ka tas ir samērā augsts risks.
Ļoti straujš bojā gājušo skaits bija
vērojams laikā no 2005. līdz 2007.
gadam, turklāt 2006. un 2007.
gadā mirstības rādītājs pārsniedza
vidējo mirstības līmeni ceļu satiksmes negadījumos Latvijā. 2006.
gadā transporta negadījums kā
nāves cēlonis bija 20 uz 100 000
iedzīvotāju, bet 2007. gadā – 22.
Konstatēts arī, ka Jelgavā ir liels to
cilvēku īpatsvars, kuri avārijas brīdī
bijuši alkohola reibumā, piemēram,
2000. gadā Jelgavā 43 procentos no
visiem negadījumiem ar cietušajiem
un bojā gājušajiem kāds bija alkohola reibumā. Tiesa, pēdējos gados
šis skaits būtiski samazinās.

no bīstamākajām vielām ir sašķidrinātā
naftas gāze (SNG) – tā ir sprādzienbīstama viela, tās tvaiki izplatās ļoti ātri
un tālu.
Lai novērtētu, cik liels ir risks, jānosaka tā pakāpe. Katram riskam jāizvērtē
divas komponentes – iespējamība un
sekas. «To izvērtējot, var teikt, ka
dzelzceļa pārvadājumiem Jelgavā ir
augsts risks. Stacijas tuvumā vienmēr ir
pietiekami daudz cilvēku, kas dodas uz
vai no vilcieniem, un avārijas gadījumā
šie cilvēki var tikt nopietni apdraudēti.
Turklāt jāņem vērā tas, ka Jelgavas
stacija ir remontstacija, tāpēc kravas
te uzkavējas ilgāk, bet apkārtējā vide
– pilsētvide – nav piemērota šādam
objektam: amonjaka dzelzceļa cisternas
avārijas gadījumā zona, kurā varētu
būt manāmas tās negatīvās sekas,
ir ļoti liela. Piemēram, amonjaka un
SNG tvaiku iedarbība būtu jūtama gan
Grēbnera parkā, gan Sieramuižā, gan
pie Jāņa baznīcas un LLU Sporta nama,
gan Pārlielupē – bijušajā cukurfabrikas
teritorijā un pie moteļa «Akva»,» tā
A.Maurāns, piebilstot, ka dzelzceļa
pārvadājumi gan nav tieša pašvaldības
kompetence.

Bīstami gan DUS, gan ražotnes

Jelgavā atrodas vēl citi paaugstinātas
bīstamības objekti, tostarp degvielas
uzpildes stacijas (DUS) un daži uzņēmumi – naftas bāze «Danfort», Jelgavas
Gaļas kombināts, «Zemgales piens».
A.Maurāns stāsta, ka tradicionālo DUS,
kurās uzpilda degvielu, bīstamība nav
pārāk liela, jo degviela tiek uzglabāta pazemes tvertnēs, kas ievērojami
samazinātu avārijas apjomu. Daudz
bīstamākas ir tās DUS, kur var uzpildīt
SNG. Jelgavā tādas ir sešas.
Naftas bāze «Danfort», kas atrodas
Aviācijas ielā, ir reģionālas nozīmes
paaugstinātas bīstamības objekts. Eksperts norāda, ka tas ir saimnieciski
vajadzīgs objekts, turklāt sākotnēji
atradās ļoti labā vietā – pilsētas rūpnieciskajā zonā, tālu no dzīvojamajiem
namiem. «Pilsēta «pienāca» naftas bāzei
klāt, un tas arī radīja objekta bīstamības pieaugumu,» piebilst A.Maurāns.
Nozīmīgākā avārija, kas tur varētu
notikt, ir naftas produktu rezervuāra
pilns vai daļējs sabrukums – ja benzīns
izlītu un tā tvaiki aizdegtos, apdraudēta
būtu Aviācijas iela un arī tuvējo māju
iedzīvotāji.
Jāpiebilst, ka minētie pārtikas ražošanas objekti ir bīstami tāpēc, ka
tajos esošo saldēšanas iekārtu darbību
nodrošina amonjaks. Ja Jelgavas Gaļas

Jelgavas Gaļas kombināts ir augstas
bīstamības objekts, un lielākais risks
saistās ar amonjaka noplūdi saldēšanas iekārtās. Lai gan uzņēmums
veicis saldēšanas iekārtu modernizāciju, eksperti uzskata, ka uz drošības
automātikas rēķina tomēr ietaupīts.
«Tas nozīmē, ka gadījumā, ja būs
cauruļvada plīsums, amonjaks, kas
atrodas saldēšanas iekārtās, visticamāk, iztecēs,» norāda eksperts
Andris Maurāns. Viņaprāt, notiekot
avārijai ražošanas korpusā, galvenokārt apdraudētas būs tur strādājošo
dzīvības, tomēr amonjaka tvaiku
mākonis pie nelabvēlīgiem laikapstākļiem var apdraudēt arī tuvumā
dzīvojošos jelgavniekus. Jāpiebilst, ka
amonjaks ir ļoti toksiska viela.

Jelgavas dzelzceļa stacija ir
valsts nozīmes
paaugstinātas bīstamības
objekts, jo pa to
lielos apjomos
tiek pārvadātas
dažādas kravas.
Lai gan pēdējo
desmit gadu
laikā Jelgavas
dzelzceļa stacijā
nav konstatēti
nopietni negadījumi vai avārijas,
laika posmā no
2005. līdz 2009.
gadam fiksētas
15 bīstamo ķīmisko produktu
noplūdes.
Foto: Ivars Veiliņš

kombināts atrodas pilsētas nomalē, tad
«Zemgales piena» tuvumā ir gan individuālā apbūve, gan daudzdzīvokļu mājas.
«Objektu apsekojām 7. aprīlī, un tobrīd
tajā nekāda saimnieciskā darbība kopš
2007. gada netika veikta, tomēr uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka tuvākajā
laikā iecerējuši atsākt ražošanu. Laika
gaitā viņi plānoja arī veco, 1969. gada,
amonjaka saldēšanas iekārtu aizstāt
ar freona saldēšanas iekārtu,» stāsta
A.Maurāns, piebilstot – ja tas tiks izdarīts, objekts vairs nebūs tik bīstams.
Tomēr lielas amonjaka noplūdes gadījumā tvaiku toksiskajai iedarbībai būtu
pakļautas ne vien dzīvojamās ēkas, bet
arī sabiedriskās, tostarp bērnudārzi, 3.
pamatskola, tirgus, kultūras nams.

Zemestrīce nedraud

Izvērtējot dabas riskus, jāsecina, ka
Jelgavā vislielāko apdraudējumu rada
plūdi un stiprs vējš. Pēdējos desmit
gados teju ik gadu vidēji divas dienas
Jelgavā reģistrēts vējš ar maksimālajām
brāzmām 20 – 24 metri sekundē, tomēr
2005. gada 9. janvāra orkāna laikā mūsu
pilsētā reģistrēts vēja ātrums 25 metri
sekundē. Mainoties laikapstākļiem,
Jelgavā var tikt novēroti gan ilgstoši
karstuma, gan aukstuma viļņi, kā arī
citas dabas parādības. Šobrīd augstākā
fiksētā gaisa temperatūra Jelgavā ir 36
grādi 1994. gadā, bet zemākā – mīnus
35 grādi 1985. gadā.
Tomēr vislielāko risku rada plūdu
draudi, kādus Jelgavas iedzīvotāji
piedzīvoja šajā pavasarī. Daudzi par
tiem teica, ka tādi plūdi mūsu pilsētā
nav piedzīvoti vismaz gadus divdesmit.
A.Maurāns norāda, ka plūdu draudus
Jelgavai rada arī Jelgavas novada teriPlūdi ir dabas risks, kas visvairāk
apdraud Jelgavu. To nācās piedzīvot
pavasarī, kad Lielupē ūdens līmeņa
maksimālā sasniegtā atzīme bija 342
centimetri virs stacijas 0 atzīmes.
Kritiskā atzīme ir 1,38 metri – tad
jāsāk papildnovērošana. Risku izvērtēšanas eksperts Andris Maurāns
vērtē, ka piedzīvotie plūdi atbilst
vidēja riska pakāpei – šādi plūdi
var atkārtoties vidēji vienu reizi 10
– 100 gados, to radītie zaudējumi
var būt no 10 līdz 100 tūkstošiem
latu (pavasara plūdu radītie zaudējumi Jelgavai novērtēti 62 000 latu
apmērā). «Jāsaka gan, ka pietrūka
pavisam maz, lai pavasara plūdi
sasniegtu augsta riska pakāpi,» tā
A.Maurāns.

torijā esošie polderi un mazās HES, kas
ir atstātas bez nopietnas uzraudzības,
bet polderu gadījumā – arī bez finansiāla
atbalsta. «Viena no problēmām ir tā,
ka nav sakārtota hidrotehnisko būvju
pārvaldītāju komunikācija ar pašvaldībām. Ir bijušas situācijas, kad, atverot
HES aizvarus, par to netiek paziņots
pašvaldībai, bet tas ir būtiski, jo jārēķinās – ūdens līmenis upēs pēc aizvaru
atvēršas strauji celsies,» tā eksperts.

paškaitējums jeb suicīds: laika posmā
no 1999. līdz 2008. gadam vidējais pašnāvību skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir
24 gadījumi gadā. Ļoti līdzīgi rādītāji
ir tādiem nāves cēloņiem kā kritieni,
transporta negadījumi un vardarbība.
«Lai gan pēdējos gados noziedzības līmenis mazinājās, nu vērojama tendence, ka
tas atkal pieaug. Jelgavai tuvējos novados jau tagad palielinās cilvēku skaits,
kas pastrādā noziedzīgus nodarījumus,
un pastāv risks, ka tas palielināsies arī
Dominē vēzis, sirds un asinsrites pilsētā, ja ekonomiskā situācija neuzlasistēmas slimības
bosies,» stāsta «PSI Grupas» pārstāvis,
«PSI Grupa» izvērtēja arī veselības piebilstot, ka veiktā pētījuma pievienotā
un sociālos riskus Jelgavā. Pēdējos vērtība ir iespēja raksturot tendences.
trīs gadus divi izplatītākie nāves cēloņi gan Jelgavā, gan valstī kopumā ir Gatavojas ārkārtas situācijām
sirds un asinsrites sistēmas slimības
Šobrīd «PSI Grupa» turpina darbu
(2008. gadā reģistrēti 587 gadījumi uz pie Civilās aizsardzības plāna izstrādes,
100 000 iedzīvotāju) un audzēji (2008. kurš balstās uz risku novērtējumu. Abi
gadā – 230 uz 100 000 iedzīvotāju). šie dokumenti ir tā sauktā lielā drošības
Diemžēl ir tendence palielināties to projekta jeb projekta «Pārrobežu sadarcilvēku skaitam, kas mirst audzēju bības iniciatīva riska vadības sistēmas
dēļ. «Gribu uzsvērt, ka abas slimību veidošanai Latvijas – Lietuvas kaimiņu
grupas tomēr ir labi prognozējamas, reģionos» sastāvdaļa, informē projekta
tāpēc arī to risku ir iespējams preven- koordinatore Liene Rulle. Iegūtie dati
tīvi mazināt. Ir skaidri zināmas riska tiks ievadīti Krīzes vadības informācijas
grupas, piemēram, zinām, ka sirds un sistēmā, un tas ļaus daudz operatīvāk
asinsrites saslimšanām vairāk pakļauti reaģēt ārkārtas situācijās.
cilvēki gados, kuriem ieteicams regulāri
Jāpiebilst, ka Jelgava ir Eiropas Ceļu
veikt diagnostiku – regulāras veselības satiksmes drošības hartas dalībniece un
pārbaudes ļaus slimību atklāt agrāk, bet apņēmusies uzlabot satiksmes drošību
savlaicīgi uzsākta ārstēšana samazina pilsētā, veicot preventīvus pasākumus,
letāla iznākuma risku,» tā A.Maurāns, samazinot ceļu satiksmes negadījumu,
piebilstot, ka Jelgavā diagnostikas iespē- cietušo un bojā gājušo skaitu. Kopš
jas ir labas, turklāt atsevišķos gadījumos pilsētā ir uzsākti ielu un krustojumu
tā pieejama bez maksas.
rekonstrukcijas darbi, izglītojoši pasākuEksperts uzsver, ka veselības riski mi jauniešiem, 2008. un 2009. gadā ceļu
nav atdalāmi no sociālajiem procesiem. policijas statistika rāda, ka ceļu satiksmes
Tie uzrāda, ka no ārējiem nāves cēlo- negadījumu skaits un bojā gājušo skaits ir
ņiem visaugstākais risks Jelgavā ir tīšs samazinājies par vienu trešdaļu.

Izvērtējot risku, ļoti būtisks faktors ir
objekta atrašanās vieta un tā apkārtne. Jelgavā ir sešas degvielas uzpildes stacijas, kurās var uzpildīt vienu
no bīstamākajām vielām – sašķidrināto naftas gāzi (SNG). SNG tvertnes
atrodas virs zemes, tāpēc arī avārijas
apjoms būs daudz lielāks nekā parastā degvielas uzpildes stacijā. Par
visbīstamāko no izvietojuma viedokļa
eksperti uzskata SIA «Zemgales gāze»
uzpildes staciju Rūpniecības ielā – tai
tuvumā ir tradicionālā degvielas
uzpildes stacija, lielveikals, kurā visu
dienu atrodas cilvēki, un dzīvojamais
masīvs. Turklāt garām stiepjas tranzītmaģistrāle, pa kuru tiek novirzīta
smagā transporta plūsma, tostarp ar
bīstamām kravām.

Lai gan pēdējo desmit gadu laikā
Jelgavā dzēsti ap 3000 ugunsgrēku, eksperti to neuzskata par ļoti
lielu risku. Visvairāk ugunsdzēsēju
izbraukumu saistīti ar kūlas dedzināšanu, otrs izplatītākais ugunsgrēka
cēlonis ir neuzmanīga rīcība ar uguni. Riska novērtējumā secināts, ka
pēdējos gados pilsētā pasliktinājies
ugunsdrošības stāvoklis dzīvojamajā sektorā un apkures ierīcēs,
dubultojies arī ugunsgrēku skaits,
kas radušies nepareizas elektroierīču
ekspluatācijas rezultātā. «Ugunsgrēka dzēšanas efektivitāte ir saistīta ar
laiku, kurā notikuma vietā ierodas
glābēji, bet pēdējos gados VUGD
kapacitāte ir samazinājusies,» piebilst Andris Maurāns.

Ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris

Tuvojas piedzīvojumu
sacensības
19. novembrī notiks ikgadējās piedzīvojumu sacensības «Remoss». Pieteikties var
līdz 15. novembrim, anketu sūtot uz epastu: normunds.remoss@inbox.lv. Plašāka informācija – pa tālruni 29539836
(Normunds Hofmanis). Pieteikumā jānorāda grupa, komandas nosaukums un
dalībnieku sastāvs. Komandā jābūt četriem cilvēkiem, no kuriem vismaz vienai
– sievietei. Dalības maksa pieaugušajiem
ir 40 lati no komandas, bet skolēniem
– 20 lati. Starts – 19. novembrī pulksten
10 Lielplatones Speciālajā internātskolā.
Dalībniekiem būs nepieciešamas alpīnisma iemaņas, jāveic dažādi orientēšanās
uzdevumi, bet būs arī pārsteigumi, piemēram, jāvāra putra.

Sports

ZOC apskatāma izstāde

Džudo sacīkstes klāt

Zemgales Olimpiskajā centrā līdz 14. novembrim apskatāma Latvijas Olimpiskās
komitejas ceļojošā fotoizstāde «Olimpiskās
pamatvērtības – draudzība, cieņa, izcilība»,
kas veidota ar Starptautiskās Olimpiskās
komitejas Olimpiskās solidaritātes finansiālu
atbalstu. Tā dod iespēju kopā ar Latvijas
olimpiešiem izdzīvot viņu priekus, veiksmes
un neveiksmes olimpiskajās spēlēs. Izstādē
aplūkojami fotomākslinieku Daiņa Caunes,
Romāna Kokšarova, Aivara Liepiņa un Ilmāra Znotiņa
tvertie kadri. Izstāde
apskatāma
katru dienu
no pulksten
8 līdz 20.

Nedēļas nogalē – 6. un 7. novembrī
– notiks Jelgavas pilsētas un Jelgavas
BJSS atklātās meistarsacīkstes džudo. Sporta skolas direktors Guntis
Malējs informē, ka piedalīties aicināti
sportisti no Igaunijas, Baltkrievijas un
Lietuvas. Kopumā dalībnieku skaits
tiek lēsts ap 500. «Jelgavas sportistu
mērķis ir piedalīties šajās sacensībās,
jo īpaši tāpēc, ka tās ir mājās. Un
tad jau redzēsim, kā veiksies,» tā
G.Malējs. Sacensības notiks LLU Sporta zālē Tērvetes ielā 91d, ieeja – bez
maksas. Sākotnēji bija plānots, ka tās
notiks Jelgavas Sporta hallē, bet pirms
divām nedēļām hallē izcēlās ugunsgrēks – sportot tajā nebūs iespējams
vēl dažus mēnešus.

5
Nosaki oktobra populārāko
sportistu!
Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies
balsojums par oktobra populārāko sportistu Jelgavā. Šoreiz par titulu sacentīsies
BK «Zemgale» spēlētājs Edgars Krūmiņš
(uzvarējis strītbola turnīrā «Getto Basket»,
iekļauts Latvijas strītbola izlases sastāvā),
lakrosa kluba «Mītava» vārtsargs Renārs
Kunigs (komandas līderis), regbija komandas «Jelgavas alnis» spēlētājs Deivids
Cjukša (Latvijas čempions, komandas
rezultatīvākais spēlētājs), Jelgavas Speci
alizētās peldēšanas skolas audzēknis Jānis
Freimanis (izpildīja sporta meistara normatīvu 50 metros tauriņstilā) un karatists
pasaules čempionāta bronzas medaļnieks
Kalvis Kalniņš. Balsošana beigsies 15.
novembrī pulksten 17.

Pirmo reizi Latvijas vēsturē – bronza
pasaules čempionātā karatē
 Ilze Knusle-Jankevica

Īstu sensāciju sagādājis 19
gadus vecais jelgavnieks
Kalvis Kalniņš – viņš pasaules
čempionātā karatē pieaugušajiem izcīnījis bronzas
medaļu. Tas ir panākums ne
tikai pašam sportistam: šī ir
pirmā medaļa Latvijas karatistiem pasaules un Eiropas
mēroga sacensībās. «Braucu uz čempionātu ar vienu
mērķi – izcīnīt medaļu. Pirms
tam man vajadzēja nomest
septiņus kilogramus svara,
un es zināju – ja to izdarīšu,
būs medaļa,» tā K.Kalniņš.
Šis mērķis ir sasniegts, bet
Kalvis jau izvirzījis nākamo
– piedalīšanās 2013. gada
Pasaules spēlēs.
Šī kluba «Milons» karatistam Kalvim
bija debija pieaugušo konkurencē. Smaga, bet skaista. «Kalvis svara kategorijā
līdz 60 kilogramiem aizvadīja sešas
grūtas cīņas. Viņš bija vienā apakšgrupā
ar spēcīgākajiem pasaules sportistiem,
tāpēc tas ir ļoti liels panākums. Kalvis
ar 3:0 pieveica maķedonieti Sasu Sljukiču, ar 1:0 papildlaikā – horvātu Danilu
Domdjomi, ar 3:0 papildlaikā – turku
Iljasu Demiru, ar 1:0 – alžīrieti Abdelkrimu Bouamriju. Cīņā par iziešanu finālā
viņam pretī stājās itālietis Mišels Džuliani, šī gada Eiropas čempions. Cīņa
beidzās neizšķirti – 0:0. Arī papildlaiks
noslēdzās ar tādu pašu rezultātu, tāpēc
finālā tika tas, kuram tiesneši iedeva
uzvaru pēc punktiem. Godīgi sakot,
mums jau nebija nekādu izredžu, jo
tiesneši izvēlējās sportistu no lielākas
un zināmākas valsts,» stāsta Kalvja tētis
«Milona» vadītājs Druvis Kalniņš.
Cīņā par medaļu Kalvis tikās ar Ungārijas sportistu Oto Horvātu, kuru uz-

		

varēja ar 5:0. Abi sportisti paralēli startē
apmēram gadus desmit, un pamīšus ir
uzvarējis te viens, te otrs. «Protams,
prieks, ka šajā izšķirošajā cīņā uzvara
bija Kalvja pusē, jo pirms diviem gadiem, 2008. gada Eiropas čempionātā
kadetiem, cīņā par iziešanu finālā Kalvis
viņam piekāpās,» tā sportista tētis.
Latvijas Karatē federācijas valdes
loceklis Jānis Zandbergs uzsver, ka
šis ir izcils panākums, jo kopš Latvijas
neatkarības atgūšanas nevienam mūsu
valsts sportistam nav izdevies pieaugušo
grupā izcīnīt medaļu pasaules čempionātā. Viņš piebilda, ka federācijā jau
bijušas sarunas par to, ka sportistu
vajadzētu prēmēt, piešķirot naudas
balvu, bet pagaidām nav zināms, vai tas
tā tiešām notiks.
Sportista panākumus atzinīgi vērtē
arī Jelgavas Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis. «Tas ir ļoti
augsts un Latvijas karatē vēsturē nebijis
sasniegums, tikai žēl, ka šis sporta veids
nav iekļauts olimpiskajā programmā.
Tomēr apsveicami ir tas, ka Kalniņu
ģimene šo sporta veidu Jelgavā ir attīstījusi līdz tādam līmenim,» tā viņš. Par
jelgavnieka panākumiem priecājas arī
karatē kluba «Shinri» treneris Vitālijs
Mišins: «Tas ir izcili, jo ceļš bija ilgs un
grūts ne tikai fiziskā ziņā, bet arī morāli.
Īpaši skumji ir tas, ka iekļūšana finālā
bija sava veida loterija, bet domāju – ja
finālā būtu ticis Kalvis, viņš būtu pārvedis zeltu.»
Jāpiebilst, ka K.Kalniņa treneris šobrīd ir Maksims Ivančikovs, bet pirms
tam sportists trenējās pie Andra Vasiļjeva, Jevgeņija Predibailo un Alekseja
Bistrova.
Tagad sportists plāno vismaz trīs nedēļas atpūsties, bet tad sāks gatavoties
Latvijas čempionātam, kas notiks decembrī. Tas šogad solās būt vērienīgs un
ar naudas balvām. Nākamgad Kalvis vēl
pēdējo reizi plāno startēt U-21 Eiropas

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG
ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2100
darbiniekiem ir pārstāvēta 12 valstīs – Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā
un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto
industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā:

Metinātājus/-as
Prasības:
• metinātāja kvalifikācija (sertifikāts);
• vēlama tehniska izglītība;
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām un kuri vēlētos strādāt mūsu uzņēmumā,
uzaicinām šī gada 8. novembrī no plkst.16 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments, metinātāja kvalifikāciju
apliecinošs dokuments (sertifikāts) un CV.

Sporta pasākumi
 4. novembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde:
basketbols 1995. – 1996. gadā dzimušajiem (1. ģimnāzijā).
 5. novembrī pulksten 19.30
– Latvijas atklātais virslīgas hokeja
čempionāts: «Zemgale/JLSS» – «Elektrenu Energija-Orakulas» (Latvijas
Krājbankas ledus hallē).
 5. novembrī pulksten 16 un 6.
novembrī pulksten 11 – LR Sprinta
čempionāts peldēšanā (LLU baseinā).
 6. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 11.
kārta, un 6. Lāčplēša kauss biljardā
(6. vidusskolā).
 6. novembrī pulksten 14 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – FK «Auda» (ZOC).
 6. novembrī pulksten 17 – Latvijas
atklātais virslīgas hokeja čempionāts:
«Zemgale/JLSS» – «Elektrenu EnergijaOrakulas» (Latvijas Krājbankas ledus
hallē).
 6. un 7. novembrī pulksten 10
– Jelgavas pilsētas un Jelgavas BJSS
atklātās meistarsacīkstes džudo (LLU
Sporta zālē Tērvetes ielā 91d).
 7. novembrī pulksten 17 – LBL
spēle: «Zemgale» – «VEF Juniors»
(ZOC).
 10. novembrī – Latvijas skolu
Olimpisko stafešu peldēšanā fināls
(LLU baseinā).
 10. un 11. novembrī pulksten 14
– Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde: basketbols 1991. – 1994. gadā
dzimušajiem (1. ģimnāzijā).

Meklē darbu
Masieris meklē darbu gan salonā, gan
privāti. Dažādi veidi.
Tālrunis 29649375 (Aleksandrs).
Tīru skursteņus, cukmūrīšus.
Tālrunis 25438673.
Vācu, krievu, latviešu valodas tulks, gids,
pasniedzējs. Tālrunis 26872900.
Aprūpēšu un palīdzēšu sadzīvē vecam,
vientuļam cilvēkam pret iespēju dabūt
naktsmājas 3 naktis nedēļā.
Tālrunis 29743982.
Sieviete (60) meklē darbu – slimu, vecu
cilvēku aprūpe. Varu strādāt arī par auklīti,
pārdevēju. Tālrunis 29788771.
Divi jauni puiši meklē darbu. Veicam
iekšdarbu remontus. Varam veikt arī citus
darbus. Tālrunis 26965505 (Artūrs).
Mūrēju (remontēju) kamīnus, krāsnis,
siltummūrus, plītis. Tālrunis 63081794,
zvanīt pēc pulksten 18.

Cīņā par bronzas medaļu Kalvis Kalniņš tikās ar ungāru Oto Horvātu, kuru
pieveica ar 5:0. Deviņpadsmitgadīgajam jelgavniekam izdevās apsteigt
vairākus titulētus sportistus un izdarīt to, kas līdz šim vēl nebija izdevies
Foto: no D.Kalniņa personīgā arhīva
nevienam Latvijas sportistam.
un pasaules čempionātā, bet lielākais
sapnis šobrīd – piedalīties un sevi parādīt Pasaules spēlēs. Jāpiebilst, ka tajās
startē tikai elites klases sportisti, pie
kuriem nu pieder arī jelgavnieks. Par to,
ka varētu pamest profesionālo sportu un
Aicinu pieteikties pozitīvu,
prasmīgu, radošu un
strādātgribošu angļu valodas
skolotāju pilnas slodzes darbam ar
bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem Angļu valodas
studijā.
Lūdzu sūtīt savu CV uz
e-pasta adresi: c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina bērnus no 4 līdz
5 gadu vecumam grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs
attīstīt katrā bērnā ētisko, estētisko,
intelektuālo un fizisko aktivitāti
atbilstoši vecumam un ar individuālu
pieeju, veidojot bērnos iekšējo vēlmi
izzināt apkārtējo pasauli un kvalitatīvi
sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773, 63023866.

pievērsties, piemēram, komerciālajam
K1, sportists nedomā. Savukārt viņa
lielākais atbalstītājs tētis saka: «Es
gribētu, lai Kalvis grib nodarboties ar
karatē un lai es varētu viņu tajā atbalstīt
tāpat kā līdz šim.»

PAZIŅOJUMS
SIA «Fortum Jelgava» paziņo, ka, sākot ar
2010. gada 1. novembri, mainīts Klientu
apkalpošanas daļas Pasta ielā 47,
4. stāvā, darba laiks. Turpmāk Klientu
apkalpošanas daļa ir atvērta šādos laikos:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien
– no pulksten 8 līdz 19;
piektdien – no pulksten 8 līdz 18.
Tālrunis: 63007058, 63007061.
SIA «Fortum Jelgava» administrācija

Grāmatvedības uzņēmums
piedāvā darbu klientu menedžerim.
Darbs ar potenciālajiem klientiem.
Darba apmaksa – no Ls 20 līdz 90% no
klientu pirmo mēnešu maksas.
Gaidīsim informāciju par jūsu kandidatūru.
Tālrunis 29986018, e-pasts:
kalendasia@inbox.lv.

Mūrēju un remontēju krāsnis, kamīnus,
pirts krāsnis, siltummūrus, plīts skursteņus.
Veicu remontdarbus un sniedzu konsultācijas. Tālrunis 28893830.
Projektētājs izpildīs jebkuras sarežģītības
pakāpes darbus. Tālrunis 20054661.
Sertificēts būvdarbu vadītājs. Tāmētājs.
Tālrunis 20054661.
Meklēju masieres darbu.
Tālrunis 26161495, 28786129.
Pieskatīšu bērnus, apkopšu vecu cilvēku.
Pensionāre (krievvalodīga).
Tālrunis 29828932.
Logopēds – individuāli runas un rakstu
valodas traucējumi. Tālrunis 29905903.

Aizsaulē aizgājuši
OTOMĀRS RADZIŅŠ (dz. 1949. g.)
EDGARS HARALDS ROZENTĀLS
(dz. 1929. g.)
ZENTA MIGLĀNE (dz. 1927. g.)
ALEKSEJS SIĻINS (dz. 1931. g.)
ARVĪDS LEJNIEKS (dz. 1923. g.)
AIVARS AKERMANIS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 4.11. plkst.14 Baložu kapsētā.
ZELMA ČILIPENOKA (dz. 1919. g.).
Izvadīšana 4.11. plkst.12 Baložu kapsētā.
MIRDZA PŪPOLA (dzim. BEĶERE)
(dz. 1925. g.).
Izvadīšana 5.11. plkst.14 no Baložu kapu sēru
nama uz Bērzukroga kapiem.
ALEKSEJS ČURIČEVS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 5.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LEONARDS MEŠČANOVIČS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 4.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
LEONĪDS USAČS (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 5.11. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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8. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1096.sērija.
9.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.45 «De facto».*
11.25 «Eirobusiņš».*
11.55 «Es – savai zemītei».*
12.45 «Uzticības solījums». ASV drāma. 1999.g.
14.15 «Šeit un tagad».*
14.55 «Tikšanās vieta – bibliotēka». Dokumentāla filma.
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». 39.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 49.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1096.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!».
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «De facto».*
0.15 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar
subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 53. un 54.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 369.sērija.
12.50 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 11.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 FIBA Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm. TTT/Rīga
– Cras Basket Taranto.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 27.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 21.sērija.
17.20 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 369.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
20.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
21.10 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Basketbola apskats».
22.40 «Kā kļūt laimīgam» (ar subt.). Liriska komēdija. 2008.g.
23.55 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 55.sērija.
10.05 «Vasara Norsundā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 22.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 304.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 131.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Bīstamā Bangkoka». ASV trilleris. 2008.g.
23.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 16.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 15.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Betmens». ASV piedzīvojumu filma. 1989.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 15.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 2.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 13. un 14.sērija.
7.20 «Gormiti». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.05 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 874. un 875.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 2.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.15 «Kobra». Seriāls. 12.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 185.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 127., 128. un 129.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 188.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7». Komēdijseriāls. 16. un
17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 256.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 219.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 9.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 12.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 127., 128. un 129.sērija.
4.25 «Nakts joki».

tv programma
TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.40 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

9. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1097.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Septembris». ASV melodrāma. 1996.g. 1.sērija.
14.10 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1097.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 6.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 55. un 56.sērija.
10.50 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.*
11.35 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 11.sērija.
12.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 12.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.
Brazīlija – Čīle.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 28.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). seriāls. 370.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Mākonis: klinšu kalnu savvaļas ērzelis».
20.55 «Ceļojums bez robežām: Kazahstāna».
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). seriāls. 370.sērija.
23.45 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 56.sērija.
10.05 «Hannas jubileja». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Seriāls. 11.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 305.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 132.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Zambija». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 16.sērija.
1.00 «Draugi 7». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.50 «Netiešs bojājums». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 16.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 3.sērija.

6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 15. un 16.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 256.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 876. un 877.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 15.sērija.
12.30 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 3.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 13.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 186.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 130., 131. un 132.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 189.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 257.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 175.sērija.
23.00 «Svešais pret svešo». Fantastikas trilleris. 2007.g.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 10.sērija.
1.50 «Kobra». Seriāls. 13.sērija.
2.45 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 130., 131. un 132.sērija.
4.10 «C.S.I. Ņujorka 4». ASV seriāls. 3.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.40 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

10. novembris, trešdiena
LTV1

Ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 57.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». 1. un 2.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 12.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 306.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 133.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 2.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 17.sērija.
0.50 «Draugi 7». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
1.40 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 17.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 17. un 18.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 257.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 878. un 879.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 16.sērija.
12.30 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 4.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Austrālijas seriāls. 187.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 133., 134. un 135.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 190.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 20.sērija.
18.45 «Rotaļlietas» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 258.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 12.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.15 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
0.25 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.55 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
2.45 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 133., 134. un 135.sērija.
4.15 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 4.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1098.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 6.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1098.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 7.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.

TV5

LTV7

11. novembris, ceturtdiena
LTV1

6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 57. un 58.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Mākonis: klinšu kalnu savvaļas ērzelis».
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 13.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.
Paragvaja – Japāna.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 29.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 371.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 FIBA Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm. TTT Rīga
– Good Angels (Košice). Tiešraide.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 «Vistlera». Kanādas seriāls. 2006.g. 3. un 4.sērija.
0.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 371.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.40 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1099.sērija.
9.00 Lāčplēša dienai veltīts dievkalpojums.
10.00 «Latvija NATO – 5 gadi». Dokumentāla filma.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Province».*
12.55 Lāčplēša dienai veltītā Rīgas garnizona vienību
militārā parāde. Tiešraide.
13.35 «Afganistāna – seši stāsti». Dokumentāla filma.
14.10 «Karosta». Dokumentāla filma. 2010.g.
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Zebra».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1099.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
18.40 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 Lāčplēša dienas noskaņas Rīgas pils Kastellas pagalmā.
Koncertā piedalīsies dažādi kori. Būs ugunskurs, tējas
katls, vēsturisku bilžu projekcijas uz sienām, iespēja
nosūtīt apsveikumu valsts svēkos un citas lietas radīs
īpašas sajūtas Rīgas pils Kastellas pagalmā.
20.30 «Panorāma».
21.10 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.

21.20 TV pirmizrāde! «Bermontiāde». Dokumentāla filma. 2009.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Sešas zvaigznes zobenā». Dziesmas latviešu strēlniekiem.*
0.05 «100 g kultūras».*
0.35 «Dailes teātrim – 90». «Latvijas teātru vēsture».
Dailes teātris. 4.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 59. un 60.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Joka pēc». Seriāls. 22.sērija.
12.15 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.
Spānija – Portugāle.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 30.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 372.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Ziemeļu puse».
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Spicais suns». ASV ģimenes filma. 2010.g.
23.35 «Vakars ar Selīnu Dionu» (ar subt.). Koncerts.
0.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 372.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 58.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Daudzsēriju melodrāma. 3. un 4.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 13.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 307.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 134.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Patriotu nedēļa. «Lācplēša diena».
Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.05 Patriotu nedēļa. «Rīgas sargi».
Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
23.40 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 18.sērija.
1.35 «Draugi 7». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
2.25 «Vasaras izpriecas». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 18.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 19. un 20.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
8.25 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 258.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 880.(sezonas noslēguma) sērija.
11.05 «Seši kadri» (ar subt.).
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 17.sērija.
12.30 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 5.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 188.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 136., 137. un 138.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 191.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 259.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 76.sērija.
22.00 «Glābējs». ASV spraiga sižeta drāma. 2006.g.
0.35 «Kinomānija».
1.10 «Specvienība 3». ASV seriāls. 2.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 136., 137. un 138.sērija.
4.15 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 5.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).

Ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.). Informatīva vakara programma.
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.40 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

12. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 36.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 8.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». 9.sērija.
14.40 «Pasaules nepasaule». Dokumentāla filma.
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 36.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 3.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Noziegumu sezona». 2004.g. 1. sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Noziegumu sezona». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 61. un 62.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.
Nīderlande – Brazīlija.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 31.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 373.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Azovmash
(Ukraina). Tiešraide.
21.30 «Zveja» (ar subt.).
22.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.30 «Slepkavība sastrēgumstundā». Komēdija. 2001.g.
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 373.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 14.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 59.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Daudzsēriju melodrāma. 5. un 6.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 14.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 308.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 135.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Patriotu nedēļa. Jāņa Streiča pieteikums filmai.
21.07 Patriotu nedēļa. «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas traģikomēdija. 1975.g.
23.05 «Sātana advokāts». Mistikas trilleris. 1997.g.
1.40 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 19.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 21. un 22.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 259.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.35 «6 kadri» (ar subt.).
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 18.sērija.
12.30 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 16.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 189.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 139., 140. un 141.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 192.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Māja ar kājām gaisā». ASV komēdija. 2003.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Seši kadri» (ar subt.).

1.05 «Rīsa rapsodija». Traģikomēdija. 2004.g.
3.00 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.
3.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 139. un 140.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
0.50 «Pārnākšana» (ar subt.). Latvijas dokumentāla filma.

13. novembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Dabas grāmata».
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 11.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
12.45 «Dailes teātrim – 90». «Latvijas teātru vēsture».
Dailes teātris. 9. un 10.daļa.*
13.45 «Dailes teātrim – 90». «No LTV videofondiem».
Smiļģims – 100.*
14.15 «U.Stabulniekam – 65». U.Stabulnieka 60 gadu
jubilejas koncerts.*
15.30 «20 gadi. 20 stāsti».*
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Sirmgalve un jūra». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kalnciema iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Rīta agrumā». ASV romantiska drāma. 2006.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «2:37». Austrālijas drāma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 23.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Azovmash.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 10. un 11.sērija.
16.55 «Spicais suns». ASV ģimenes filma. 2010.g.
18.25 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
18.55 «Nekad nesaki – nekad» (ar subt.). Melodrāma.
20.35 «Akekdošu klubs».
21.05 «Vakars ar Selīnu Dionu» (ar subt.). Koncerts.
21.55 «Pūķa dēls». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g. 2.sērija.
23.25 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.
Urugvaja – Gana.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 5.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». 11.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 11.sērija.
9.00 Patriotu nedēļa. «Rīta mikslis».
9.55 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs». Animācijas filma.
11.45 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.25 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
15.55 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Patriotu nedēļa. Jāņa Streiča pieteikums filmai.
20.37 Patriotu nedēļa. «Likteņdzirnas». Latvijas mākslas filma.
22.55 «Dzīves līkloči». ASV drāma. 2004.g.
0.35 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
1.05 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
3.10 «Bīstamā Bangkoka». ASV trilleris. 2008.g.
4.45 «Nakts piegāde». ASV romantiska komēdija. 1998.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 20.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 23.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.20 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.15 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.35 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.

TV programma
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 12.raidījums.
10.10 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 11.raidījums.
11.10 «Kinomānija».
11.50 «TV veikala skatlogs».
12.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.15 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 11.raidījums.*
17.40 «Aļonuškas un Jerjoma piedzīvojumi».
Krievijas animācijas filma. 2008.g. Krievija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 5.raidījums.
22.40 «Baikeri». ASV spriedzes filma. 2003.g.
0.50 «Nāvējošais vīruss». Fantastikas trilleris. 1999.g.
2.35 «Pasaules neticamākie video 4».
3.20 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 7.sērija.
4.05 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 20.sērija.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
21.45 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
22.30 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.30 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
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7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.30 «Aļonuškas un Jerjoma piedzīvojumi». Animācijas filma.
14.30 «Dejo nost!»*
16.45 «Pirmo sievu klubs». Komēdija. 1996.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 12.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Transformeri». Spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
23.25 F-1. Abū-Dabī Grand Prix izcīņa.
2.05 «Sērijslepkavas medības». Biogrāfiska krimināldrāma.
3.45 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 21.sērija.
4.40 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).

8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Būsim veseli!» (krievu val.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
21.20 «Maksimums» (ar subt.).
22.20 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.50 «Jauniņais». Spraiga sižeta filma. 1990.g.

14. novembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». 11.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». 40.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». 3.sērija.
11.30 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 «Pinokio». Piedzīvojumu filma. 2008.g. 1.sērija.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Septembris». ASV melodrāma. 1996.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Leģenda par Begeru Vensu». ASV drāma. 2000.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ziemeļu puse».
0.30 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 24.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.
Argentīna – Vācija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 12.sērija.
16.25 «Basketbola apskats».*
16.55 «Slepkavība sastrēgumstundā». Komēdija. 2001.g.
18.25 «Mana meitene» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
20.00 «Londonieši». Seriāls. 19.sērija.
20.50 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 1.sērija.
22.25 «Pūķa dēls». Piedzīvojumu filma. 2006.g. 2.sērija.

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Pastaiga ar alu cilvēku». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 Patriotu nedēļa. «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
12.15 «Gredzenu pavēlnieks. Gredzena brālība». ASV un
Jaunzēlandes fantāzijas piedzīvojumu filma. 2001.g.
15.40 «Betmens atgriežas».
18.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 9.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 Patriotu nedēļa. «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
0.15 «Piedzimšana». Detektīvfilma. 2004.g.
2.10 «Septiņi». ASV detektīvtrilleris. 1995.g.
4.10 «Mamuts». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 21.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 4.sērija.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
5. novembrī plkst.19 – A.Mielava koncerts «Audiobiogrāfija».
Koncerts 2 daļās. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

7. novembrī plkst.16 – koncerts «Jelgavas rudens». Piedalās: Jelgavas

kamerorķestris, «Silvesteri Orkesteri». Mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Programmā
– K.Vanags, R.Garoza «Parallel Sounds». Biļešu cena: Ls 2; 1.

9. novembrī plkst.19 – Nacionālā teātra viesizrāde. U.Vidmers
«Topdogi». Traģikomisks stāsts. Lomās: D.Bonāte, I.Slucka, J.Lisners, I.Puga,
V.Šoriņš, Z.Neimanis. Biļešu cena: 5; 4; 3.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 5. novembrī pulksten 19 – A.Mielava koncerts «Audiobiogrāfija». Skanēs dziesmas,
kas sacerētas un izdotas dažādās skaņuplatēs 20 gadu garumā. Biļešu cena – Ls 5; 4;
3 (kultūras namā).
 6. novembrī pulksten 17 – N.Konopnickas dzejas vakars Poļu kultūras dienu gaitā
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 7. novembrī pulksten 16 – koncerts «Jelgavas rudens». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde U.Vidmers «Topdogi». Traģikomisks stāsts. Lomās – šī gada aktieri jubilāri, visi piecdesmitgadnieki: D.Bonāte, I.Slucka,
J.Lisners, I.Puga, V.Šoriņš, Z.Neimanis. Biļešu cena – 5; 4; 3 (kultūras namā).
 10. novembrī pulksten 18 – «Mārtiņš gaili dancināja». Aicina Danču klubs kopā
ar folkloras kopu «Dimzēns» un LLU jauniešu deju kolektīvu «Skalbe». Ieejas maksa –
Ls 0,50 (kultūras namā).
 13. novembrī pulksten 19 – TDA «Ritums» 30 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena
– Ls 2; 1 (pensionāriem un bērniem) (kultūras namā).

Izstādes
 4. novembrī pulksten 16 – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstādes atklāšana (kultūras nama 1. stāvā).
 8. novembrī pulksten 15 – fotoizstādes «Multietniskā Jelgava laikmetu griežos»
atklāšana un prezentācija. Izstādi atklās vēsturnieks Andris Tomašūns (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 17. novembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde (galerijā «Suņa taka»).
 Līdz 30. novembrim – Harija Liepiņa fotoizstāde «Zemgalības zīmes» (kultūras
nama 2. stāvā).

Ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris

Hercoga 400 nosvinēti!
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītā ceturtdiena Jelgavas
vēstures grāmatā ierakstīta kā Hercoga Jēkaba 400.
dzimšanas diena. Svinībās,
kas ilga visas dienas garumā,
hercogu jubilejā sveica vairāki
simti jelgavnieku. Izceptas un
notiesātas trīs tortes, izdota
hercoga Jēkaba jubilejas mo
nēta, kas dāvināta vairākiem
viņa gara mantiniekiem un
idejas turpinātājiem, durvis
vērusi arī īpaša izstāde, kas būs
apskatāma līdz pat decembra
beigām. «Jelgavas Vēstnesis»
fotogrāfijās ļauj pakavēties
svinībās.
Spēcīgi attīstīta valsts un kuģu būvētava bija galvenais vadmotīvs jubilejas tortei,
ko pagatavoja LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studenti. Tajā latviskais biezpiens savienots ar silto zemju veltēm – kakao, marcipānu un eksotiskiem augļiem.
«Vēstures liecības vēsta, ka hercogs Jēkabs 17. gadsimtā bijis tas, kurš uz reģionu
atvedis šokolādi un marcipānu, kā arī uzaicinājis strādāt konditorus. Tieši tāpēc arī
viņam šāda dāvana,» tā tortes gatavotājs Pēteris Mičuls. Kūkas diametrs – vairāk
nekā 50 centimetri, svars – 12 kilogrami, bet to rotāja hercoga Jēkaba karogs un
no piparkūkām, pūdercukura, želantīna un šokolādes veidots burinieks.

Novembra svētki pilsētā
11. novembris – Lāčplēša diena
Pulksten 12 un 15 – atbalsis kino dokumentos «Laiks un godaprāts» (Lāčplēša
dienai veltīts kinolektorijs). Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
Pulksten 17 – Lāpu gājiens no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem.
Pulksten 17.45 – svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.
12. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
sarīkojums «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...» (kultūras nama Mazajā zālē).
17. novembrī pulksten 20 – pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja. Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Goda raksts» pasniegšana (kultūras
namā, ieeja – ar ielūgumiem).

Īpašu atmosfēru Jelgavas kultūras nama
foajē radīja nu jau mazliet piemirstais
instruments – leijerkaste. Tās skaņas un
jautro leijerkastnieku Jāni Rakstiņu no
Skrīveriem, kurš nenoguris to grieza un
grieza, apbrīnoja ne viens vien klausītājs, tostarp Vaišļu ģimene, interesējoties, kā šis instruments darbojas.
J.Rakstiņš vien katram noteica: «Leijerkaste cilvēkiem nes laimi.»

18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadiena
Pulksten 12 – ekumēniskais dievkalpojums (LELB Svētās Annas katedrālē).
Pulksten 13.30 – ziedu nolikšana pie Jāņa Čakstes pieminekļa.
Pulksten 14 – svētku koncerts «Vēl viena dziesma būs...», veltīts Latvijas dzimšanas
dienai un IV Latviešu vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem. Piedalās Jelgavas
kamerorķestris, grupa «The Teachers», Jelgavas kori, Latvijas Nacionālās operas soliste
K.Gailīte. Diriģents A.Meri (bezmaksas biļetes var saņemt kultūras nama kasē).
Pulksten 17 – svecīšu aizdegšana Lielajā ielā, skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs». Svētku koncerts kopā ar grupu «Lustīgais Blūmīzers» un
aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālo ansambli «Guns» (Hercoga Jēkaba laukumā).
Pulksten 20 – Svētku uguņošana (no Pasta salas).

21. novembris – Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka
91. gadadiena
Pulksten 10 – ziedu nolikšana pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).

Vitamīnu kokteilis
ar simtprocentīgu džezu
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot Jelgavas kamerorķestra tradīciju popularizēt jauno
latviešu komponistu daiļradi,
kamerorķestris kopā ar draugiem 7. novembrī pulksten 16
jelgavniekus ielūdz uz jaunāko
koncertu «Jelgavas rudens»,
kas reizē būs jaunās koncertsezonas atklāšana. Mākslinieciskais vadītājs Aigars Meri
atklāj, ka šoreiz klausītājiem
būs iespēja redzēt kamerorķestri pavisam citā ampluā – divās
daļās skanēs tikai simtprocentīgs džezs.
Šoreiz klausītājiem tiks piedāvāts Ritvara Garozas un Kārļa Vanaga cikls «Parrallel
Sounds». «Kā jau daudzi mūsu projektos
atskaņotie skaņdarbi, arī šis, piedzīvojis
pirmatskaņojumu, vēlāk tā arī vairs nav
ticis atskaņots, kaut arī mūzikas kritiķu
un klausītāju atsauksmes bija ļoti pozitīvas.
Galvenais iemesls, kāpēc tā, – netradicionālais sastāvs, kā arī simfodžeza pagaidām
necilā vieta Latvijas koncertdzīvē,» atzīst
A.Meri. Taču Jelgava ir pilsēta, kur džezu
saprot un atbalsta. «Tas nenoliedzami ir
Jelgavas bigbenda un tā vadītāja Raita
Ašmaņa nopelns, tādēļ mēs ceram uz atsaucību un atbalstu. Gribam ar šo programmu
parādīt, ka simfodžeza žanrs Latvijā iespējams, ne tikai atskaņojot kaverversijas, – arī
jaunajiem Latvijas Mūzikas akadēmijas
džeza klases absolventiem ir, ko teikt.
Kas tieši viņiem sakāms, to dzirdēsim
koncertā,» piebilst A.Meri. Jelgavnieki jau

pieraduši, ka A.Meri programmas vienmēr
ar kaut ko izceļas, un tā būs arī šoreiz
– klausītājiem būs iespēja dzirdēt jaunāko
piemēru simfodžeza žanrā un iepazīt jauno un talantīgo džeza mūziķu apvienību
«Silvesteri Orkesteri».
«Ceram, ka klausītāji gūs pozitīvu
emociju lādiņu, kas noderēs, pārvarot
ikdienas likstas. Manuprāt, šo koncertu
varētu salīdzināt ar vitamīnu kokteili, kas
uzlabos gan garīgo, gan fizisko pašsajūtu,»
piebilst A.Meri. Viņš stāsta, ka darbs pie
programmas bija interesants jau tādēļ
vien, ka Jelgavas kamerorķestris līdz šim
nav spēlējis džezu tik lielā apjomā. «Jā,
pirms gada atskaņojām Ģederta Ramana koncertu saksofonam un orķestrim,
tomēr tur dominēja klasiskās mūzikas
un džeza sintēze. Šoreiz koncerta divās
daļās – 100 procenti džeza. Manuprāt,
jaunajiem mūziķiem, kuri darbojas Jelgavas kamerorķestrī, ir svētīgi «izurbties»
cauri šīs programmas ritmiskajai pusei.
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas nāks par
labu, interpretējot koncertsezonā iecerētās
programmas,» tā A.Meri.
Kāpēc «Jelgavas rudens»? A.Meri bilst,
ka jebkurš gadalaiks ir tilts uz nākamo
gadalaiku. ««Jelgavas rudens» mums ir
tilts uz mūzikas žanru, kas mūs interesē
un aizrauj. Ceram turpināt «Jelgavas rudeni» arī nākamgad, rūpējoties par latviešu
simfodžeza attīstību un popularizēšanu,»
tā A.Meri. Šis koncerts tapis ar Kultūras
ministrijas, Kultūrkapitāla fonda, Jelgavas pašvaldības un aģentūras «Kultūra»
atbalstu. Ieeja uz koncertu – lats un divi
lati. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras
nama kasē.

Jubileja zīmīga ar
to, ka klajā laista jauna sudraba piemiņas monēta
«Hercogam Jēkabam 400». Tās reversā
redzams Kurzemes un Zemgales hercogistes ģerbonis. To šajā vakarā kā pateicību
pasniedza vairākiem cilvēkiem par ieguldījumu vēstures mantojuma saglabāšanā
un pilsētas rūpnieciskajā attīstībā. Viena
no monētām pasniegta arī Rundāles pils
muzeja direktoram Imantam Lancmanim,
kurš izteica gandarījumu par jelgavnieku
augsto novērtējumu.

«Tāpēc visi saka, ak, cik
jauki, jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā...» – šī bija viena no
dziesmām, ar kuru hercoga Jēkaba svētku viesus uzmundrināja dziesminieki Kristaps Rasims, Gints Andžāns un
zīlniece Baiba Neja no Rīgas.

«Man kā vēstures skolotājai radies jautājums, kāpēc
skolu programmā par šo vēstures posmu runā tik maz.
Tas ir viens no gaišākajiem periodiem Latvijas vēsturē,
ko vērts akcentēt. Man ir prieks, ka muzejs izveidojis
īpašu izstādi, atgādinot par to, cik daudz hercogs
devis,» tā jelgavniece Maija Kravinska, ikvienu aicinot
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
apskatīt par godu jubilejai izveidoto izstādi jeb liecības
no hercoga laikiem.

Kalēji Vilnis Vicēvičs un Andris
Šteinburgs laicīgo naudu mija
pret hercoga Jēkaba brīnumdukātu, kas palīdzot makā
naudu noturēt. «No vēstures
zināms, ka hercoga Jēkaba laikā
uzplauka ekonomika, saimniecība un kultūra. Par to runā arī
pēc 400 gadiem, un kāpēc lai
neticētu, ka tagad makā nauda
turēsies?!» atzina Baiba Atmane,
kura izkala dukātu dzīvē ievadītajam jaunajam pārim.

400. jubilejas svinības
Jelgavas kultūras namā noslēdza Dailes teātra aktieru koncertstāsts «Reiz Tobago...». Tajā vēstīts par Ventspils kuģu būvētavu,
Skrundas buru austuvēm, Engures dzelzslietuvi, kurzemnieku
ceļu uz Tobago, kur dzīve kā Dieva ausī, papagaiļiem, bruņurupučiem... Stāsts izskanēja ar jestro dziesmu «Uz Tobago», kurā
aktieru kopkorim pievienojās arī domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, aicinot nevis uz Tobago, bet gan uz Jelgavu.
Pēc pusotra gada
atjaunošanas Jelgavas pils Kurzemes
hercogu kapenēs
novietots hercoga
Jēkaba sarkofāgs,
kas viņa svētkos arī
iesvētīts. Sarkofāgu,
kas darināts no plānām alvas plāksnēm, rotā mākslinieciski reljefi uz vāka un galos,
kā arī kara trofeju atveidi uz sānu virsmām. Šo elementu, kā arī
sarkofāga kāju – ērgļa ķetnu aptvertas lodes – atjaunošana Rundāles pils restauratoriem bija izaicinājums, jo lielākā daļa dekoru
bija pazuduši, tostarp četras no desmit kājām. Apmeklētājiem
sarkofāgs būs aplūkojams gan tikai no 2011. gada 1. maija.
Ar piemiņas monētu «Hercogam Jēkabam 400» apbalvoti:
• Rundāles pils direktors Imants Lancmanis,
• Futbola kluba «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs,
• SIA «Evopipes» valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins,
• «NP Properties» valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja,
• SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa,
• Ceļu būvniecības sabiedrības «Igate» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns,
• Ceļu būvniecības sabiedrības «Igate» valdes loceklis Madars Radželis,
• IK «Kanto» īpašniece Dace Cine,
• Scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis,
• Jaunsardzes centra Zemgales novada daļas instruktore Daina Kleinberga,
• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas pils muzejs
un vairāki Ketleru dinastijas pārstāvji.

