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Torni un muzeju
varēs apmeklēt bez maksas
 Sintija Čepanone

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novem
brī, bez maksas varēs apmeklēt rekonstruēto Jelgavas Svē
tās Trīsvienības baznīcas torni un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju. Taču tornis būs atvērts arī
dienu iepriekš, un 17. novembrī, iegādājoties ieejas biļe
tes, varēs apskatīt vēstures ekspozīcijas, apmeklēt izstāžu
zāli un skatu laukumu Jelgavas panorāmas vērošanai.
(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!
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas Tirgotāju un ražotāju
asociācijas kontā: bankas «Citadele» Jelgavas filiāle, kods PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai»,
vai pašvaldības aģentūras «Kultūra» a/s «SEB BANKA» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā:
reģ.Nr.90001282471, LV94UNLA0050001058011,
ar norādi «Svētku uguņošanai».

«Es zinu, ka šodien ir Lāčplēša diena, kad karavīri cīnījās par brīvību, bet nākamnedēļ Latvijai būs dzimšanas diena,» saka 3. pamatskolas
pirmklasniece Elvita Lana Cīrule. Viņa ar klasesbiedriem, gaidot valsts svētkus, zīmēšanas stundā krāsoja Latvijas kontūru karoga krāsās.
Bet pirms tam jau tapuši svītrojumu tehnikā izkrāsoti zīmējumi, kuros redzams Latvijas dabas skats, un tam katrs bērns pievienojis kādu
Foto: Ivars Veiliņš
tautas dziesmu. Šie darbi tiks izvērtēti – iespējams, kāds no tiem tiks nosūtīts konkursam «Mazs bij’ tēva novadiņš».
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 11. novembrī,
Latvijā tiek atzīmēta Lāč
plēša diena. Jelgavnieki
Brīvības cīņu dalībniekus
aicināti pieminēt Lāpu
gājienā un pie piemi
nekļa Jelgavas atbrīvo
tājiem. Bet nākamce
turtdien, 18. novembrī,
– Latvijas 92. dzimšanas
diena. Arī šogad pilsēta
domājusi, lai jelgavnieki
valsts svētkus atzīmētu
kopā, piedaloties dažā
dos tradicionālos pasā
kumos.
Šovakar pulksten 17 no Dambja
ielas, Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona mītnes, uzņēmumu, iestāžu darbinieki, jaunsargi, skolēni,
studenti, studentu korporācijas un
jelgavnieki dosies ikgadējā Lāpu
gājienā. Tas virzīsies no Dambja
ielas pa Lielo, Pasta, Stacijas ielu
līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Autovadītājiem jārēķi-

nās, ka no pulksten 17 līdz 17.45
pakāpeniski šajās ielās tiks slēgta
satiksme. Līdzko gājiena dalībnieki
aizies, to atjaunos. Uz brīdi transporta kustība tiks slēgta stacijas
aplī. Ar satiksmes ierobežojumiem
uz īsu brīdi jārēķinās arī visās šim
posmam piegulošajās ielās. Bet no
pulksten 17.45 līdz 18.30 no stacijas
apļa nevarēs nogriezties uz Stacijas ielu, lai nokļūtu pie dzelzceļa
stacijas. Pie stacijas būs iespējams
piekļūt tikai kājām vai ar pilsētas
sabiedrisko transportu.
Valsts dzimšanas dienas svinības
17. novembrī tradicionāli ievadīs
pieņemšana pie Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa, kad
tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi «Goda zīme» un «Goda
raksts». 18. novembrī svinības
atklās ekumēniskais dievkalpojums Svētās Annas katedrālē, bet
pulksten 13.30 būs ziedu nolikšana
pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa. Vēlāk ikviens
aicināts uz svētku koncertu «Vēl
viena dziesma būs...». Bezmaksas
ielūgumus vēl var saņemt kultūras

nama kasē.
Savukārt no pulksten 16.30 jelgavnieki aicināti Lielās ielas malās
posmā no Pasta līdz Akadēmijas
ielai un savos māju logos aizdegt
svecītes. Paralēli tam Hercoga Jēkaba laukumā tiks iedegtas skolu
jauniešu veidotās sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs». Bet pulksten 20 no Pasta salas paredzēta
svētku uguņošana. Arī šīs dienas
laikā autovadītājiem jārēķinās ar
virkni satiksmes ierobežojumu. No
pulksten 16.45 tiks slēgta Lielā iela
posmā no Pasta līdz Akadēmijas
ielai. Valsts policijas pārvaldes
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Aivars
Putniņš uzsver – autovadītājiem
jārēķinās, ka kustība būs traucēta
arī visās šim posmam piegulošajās
ielās, piemēram, Pasta ielā no
Lielās līdz Raiņa ielai, no Katoļu
ielas nevarēs izbraukt uz Lielo ielu,
nevarēs pārvietoties pa Akadēmijas
ielu no Driksas ielas. A.Putniņš piebilst, ka policija šajā laikā patrulēs
Sudrabu Edžus ielā, Akadēmijas
un Raiņa ielā, lai novirzītu satik-

smi pa citām ielām. Protams, tas
neattieksies uz cilvēkiem, kuri
dzīvo minētajās ielās, – viņi uz
mājām nokļūt varēs. «Cilvēki, lai
nokļūtu centrā, braucot no Rīgas
puses, var izmantot Uzvaras ielu,
Krišjāņa Barona vai Dobeles ielu,
vēlāk Mātera ielu, bet, braucot
no Dobeles puses, – Pulkveža
O.Kalpaka vai Mātera ielu,» tā
A.Putniņš. Jāpiebilst, ka šajā laikā
satiksmes autobusu kustība netiks pārtraukta. Bet no pulksten
19.45 līdz 20.30 pilnībā tiks slēgta
Lielā iela no Pasta ielas līdz pat
Kalnciema šosejai, tostarp abi tilti
– Lielupes un Driksas. Ar kustības
traucējumiem jārēķinās arī Lielajai
ielai piegulošajās ielās – Pasta, Akadēmijas, Katoļu ielā, kā arī Čakstes
bulvārī. Pilsētā šajā laika posmā
varēs iekļūt, braucot pa apvedceļu.
Arī sabiedriskā transporta kustība
tiks apstādināta – šoferi, kuri ved
pasažierus no Rīgas, var gaidīt, līdz
tā tiks atjaunota, vai arī izmantot
apvedceļu. Transporta kustību atjaunos pulksten 20.30 – pēc svētku
uguņošanas.
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No šodienas daļa Dobeles ielas – divvirzienu
 Sintija Čepanone

ielas līdz Pulkveža Brieža ielai izbraucams abos virzienos, un par to
Kopš šodienas Dobeles iela posmā no Saldus līdz Pulk
informē arī attiecīgas ceļa zīmes,»
veža Brieža ielai ir izbraucama divos virzienos. Šāds
stāsta pašvaldības aģentūras «Pillēmums pieņemts, reaģējot uz iedzīvotāju aicinājumu
sētsaimniecība» projektu vadītāja
atrisināt neērtības, ar kurām līdz šim vienvirziena ielas
Dzidra Staša.
dēļ nācies rēķināties satiksmes dalībniekiem.
Viņa norāda, ka perspektīvā divvirzienu satiksmi paredzēts atklāt
«Lai Dobeles ielā nodrošinātu ie- tika nodrošināta nelielā ielas posmā arī Dobeles ielas posmā no Pulkveža
spēju pārvietoties abos virzienos, jau no Saldus ielas līdz Vecpilsētas Brieža ielas līdz Pasta ielai, taču,
vasaras sākumā divvirzienu kustība ielai. Nu arī posms no Vecpilsētas lai tas būtu iespējams, jāatrisina

būtiski satiksmes organizācijas
jautājumi, piemēram, Dobeles un
Pasta ielas krustojumā jāuzstāda
luksofors.
Jelgavnieki atceras, ka savulaik
par vienvirziena Dobeles iela izveidota, lai nodrošinātu padomju armijas kustību pa šo ielu nakts laikā
uz Dobeles armijas daļu, taču nu
vienvirziena kustībai šajā ielā vairs
nav racionāla pamatojuma.

Līdz 15. novembra pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā
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Puišiem ir jāmāca arī tas,
ka, ienākot telpā, cepure jānoņem
 Kristīne Langenfelde

tas jāizņem, tā izrādās, ka nemaz
nav tik viegli saprast, ko ar tām
«Jebkurā valsts svētku
rokām tagad darīt. Tad veidojas
vai atceres dienas pasā
tas skats, ko mēs saucam par
kumā – vai tas būtu 11.,
Pokemonu stāju. Un paiet laiks,
18., vai 21. novembris
kamēr stāja kļūst pārliecinoša.
– jaunsargi atšķiras no
Tāpat ir ar cepuri – ne visiem jausaviem vienaudžiem.
niešiem šķiet pašsaprotami, ka,
Ja daudzi skolēni svinī
ienākot telpā, cepure jānoņem.
gos atceres brīžos pie
Arī tas ir jāmāca. Nedomāju, ka
pieminekļa pamanās
šīm lietām ir saistība ar militāro
ķiķināt, tad jaunsargs
apmācību – tās ir dzīves normas,
šo vēsturisko mirkli
kas jauniešos vienkārši nav ieuztver dziļi un ar sir
audzinātas, un jaunsardze ir tā
di, patriotiski, pacilāti
vieta, kur, iespējams, viņi ar to
– viņš izprot Latvijas
saskaras pirmo reizi.
vēsturi un ciena to,»
Spilgts piemērs ir arī mūsu
uzsver Rekrutēšanas
pārgājieni, mācības mežā – tā
un jaunsardzes centra
nav tikai mācīšanās izdzīvot,
Jaunsardzes departa
patiesībā daudz svarīgāka ir spēja
menta 1. novada vecā
sadarboties, strādāt komandā,
kā referente jaunsargu
uzticēties, būt disciplinētam.
apmācības jautājumos
Un to visu mēs mācāmies caur
un 501. Jelgavas jaun
vienkāršām, ikdienišķām lietām
sargu vienības vadītāja
– kā sadalīt līdzpaņemto pārtiku
Daina Kleinberga.
un ūdens krājumus uz visām
ēdienreizēm, kā pašam pagatavot «Es neteiktu, ka jaunieši uz jaunsardzi jau sākotnēji nāk ar domu, ka vēlas kļūt par karavīriem
Tas nav tikai pulciņš, ārpus- ēst, ja sastāvdaļas katram līdzi ir – pirmām kārtām viņi šeit nāk saturīgi pavadīt brīvo laiku, un tikai pēc gadiem izkristalizējas,
klases nodarbības – jaunsargos savas, kā iekurt ugunskuru, kā no vai viņi savu dzīvi vēlas saistīt ar militāro jomu,» atzīst 501. Jelgavas jaunsargu vienības vadī
Foto: Ivars Veiliņš
tāja Daina Kleinberga.
pēc trīs mēnešu pārbaudes laika vienas bļodas paēst diviem...
uzņem tikai labākos, mērķtiecīgātas ir svarīgi.
balva ir tā, ja mans audzēknis pār- patīkama sajūta, ka tu redzi, kā
kos, lai pēc trīs gadu mācībām viņi
Tāda kā dzīves skola?
audzis mani – pienāk brīdis, un nu jaunietis ir izaudzis, un tagad viņš
Alūksnes kājnieku skolā kārtotu
Jā, jo man ir svarīgi, lai jaunieIr arī tādi, kas šo kārtību jau no viņa mācīties varu es. Tas ir jau ir līdzvērtīgs ar savu bijušo
pārbaudījumus un iegūtu sertifi- tis šeit apgūtu ne tikai valsts no- neiztur?
milzīgs gandarījums, un man nav skolotāju.
kātu. Šobrīd pilsētā ir apmēram teikto jaunsardzes programmu,
Protams, ir jaunieši, kuriem bail atzīt, ka arī es kaut ko nevaru
85 jaunsargi, no kuriem aktīvi bet attīstītos un pilnveidotos kā tas izrādās par grūtu, tāpēc no vai nezinu. Jau pēdējā gadā vecāBet kas jums pašai ir tas
darbojas ap 50. Tie ir jaunieši personība, kā cilvēks. Trīs mēne- tā atsakās. Bet ir arī otra galējība kajiem jauniešiem es ļauju pašiem mudinājums strādāt it kā tik
vecumā no 12 līdz 19 gadiem, un šu pārbaudes laikā, pirms uzņemt – vecāki, kas mājās ar savu bērnu izmēģināt roku nodarbību vadīša- nesievišķīgā profesijā?
jāpiebilst, ka viena trešdaļa no viņu jaunsardzē, pārbaudīts tiek vairs galā netiek, gluži vai ar nā – arī tā ir sava veida pieredze,
Kā es parasti saku – tas ir mans
viņiem ir meitenes.
viss. Arī sekmes skolā – nevar varu bērnu atved pie mums un un pēc tam mēs kopīgi analizējam, hobijs, un, ja par to vēl maksā, vai
cilvēks izvēlēties nodarboties saka: «Nolieciet viņu pie vietas kādas ir viņa uzstāšanās un vadīša- cilvēks var vēlēties ko vairāk?! Tā
Kā jūs raksturotu savus ar papildu lietām, ja savu tiešo – mani vairs nemaz neklausa.» nas stiprās un vājās puses.
nav vēlme kaut ko pierādīt citiem
jauniešus – jaunsargus?
pienākumu – mācības – atstājis Tā bija arī ar kādu meiteni. Bet
– drīzāk pašai sev, izmēģināt savus
Šie jaunieši ir ļoti radoši, aktīvi novārtā. Sekmes ir jāuzlabo, tādos gadījumos es atbildu, ka
Mēs šobrīd vairāk runājam spēkus. Jau 11 gadus darbojos
– ne tikai jaunsardzē, bet arī parādi jānokārto, un tikai tad, ja mēs neesam pāraudzināšanas ies- par tādām dzīves vērtībām, ko zemessardzē, un mani tas aizskolā un dzīvē. Viņiem ir attīstīta jūtu – jaunietī ir
tāde. Jaunietim jaunietim sniedz jaunsardze, rauj. Protams, ir reizes, kad kopā
kreatīvā domāšana, šie jaunieši ir šī centība, kļūst
pašam ir jāvēlas taču patiesībā tas pamats jau ar jaunsargiem gatavojos doties
izpalīdzīgi, patriotiski, pieklājīgi, skaidrs, ka mūsu
Jaunieši vecumā atrasties mūsu ir šī militārā joma. Kādas tad kārtējā nakts pārgājienā pa mežu
atsaucīgi un ar lielu pašapziņu.
ceļi nešķirsies.
Ziniet, pēc jaunsargam paveras iespējas un pieķeru sevi pie domas: citas
no 12 gadiem vidū.
Ja nepieciešams,
pāris mēnešiem pēc trīs gadu mācībām un sievietes tagad sēž mājās, rūpējas
Aktīvam un radošam jau- dodos arī uz skopar ģimeni, bet es dodos brist pa
jaunsardzē var šī meitene pati sertifikāta iegūšanas?
nietim pilsētā ir visnotaļ lu, runāju ar pepie mums atnāKatrs var izvēlēties savu ceļu slapju mežu... Tomēr tajā brīdī,
pieteikties kat- ca. Kāpēc mai- – kādam varbūt pietiek tikai ar kad man apkārt aplīp mani jaundaudz iespēju izpausties, taču dagogiem, mekviņi ir izvēlējušies jaunsar- lējam kompromidomas? Viņa jaunsardzi, bet, ja cilvēks profe- sargi un saka, ka tik foršas mācības
ru darba dienu nīja
dzi. Kāpēc?
su. Jaunsardzē
bija parunāju- sionāli vēlas savu dzīvi saistīt ar viņiem vēl nekad nav bijušas, kad
Bieži vien tas pirmais pamu- ir sava kārtība,
pulksten 15.30 sies ar draugiem, militāro jomu, tad ir trīs iespējas mēs to atkārtosim, es saprotu, ka
dinājums ir piedzīvojums. Viņi un tā ir jāievēro
biedriem – doties profesionālajā dienestā, šī ir mana vieta. Jā, varbūt dažDambja ielā 22 skolas
nāk šeit meklēt piedzīvojumu. Jā, ikvienam. Man
un sapratusi, ka pievienoties zemessardzei vai arī reiz nākas sevi atraut ģimenei, it
protams, jaunsardzē visā valstī ir ir svarīgi, lai šie
(Zemessardzes jaunsardze nav uzsākt studijas Aizsardzības aka- sevišķi novembrī, kad pasākumu
vienota mācību programma, ko jaunieši sevi labi
nekāda militārā dēmijā. Un katrā no šīm jomām ir daudz un visos ir jābūt klāt,
telpās)
veido četri bloki: militārā joma, pozicionētu ne
skola, kur viss noteikti tiek ņemts vērā tas, ka taču mums arī ģimenē šīs valstij
tūrisms, patriotiskā audzināšana tikai tajā laikā,
notiek pēc ko- cilvēks jau ir ieguvis jaunsarga svarīgās dienas ir nozīmīgas.
un vēsture, taču katrā vienībā tā kamēr atrodas
mandas, ka pa- sertifikātu – tā ir zināma priekštiek realizēta individuāli. Es cen- pie mums, bet arī ārpus mūsu tel- tiesībā te ir interesantas un rocība. Četru gadu laikā, kopš es
Tas nozīmē, ka arī savos
šos mācības pasniegt caur spēli, pām. Var jau būt, ka tas nav mans radošas nodarbības, kas piesaista vadu šo vienību, atestāciju izgājuši bērnos jūs audzināt patriopiedzīvojumu – radoši. Neapšau- pienākums, bet es, piemēram, jauniešus.
kādi 25 jaunieši, un viņi visi savu tismu...
bāmi – neiztikt arī bez teorētiskās savu iespēju robežās sekoju līdzi
tālāko dzīvi ir saistījuši ar militāro
Protams, mēs visa ģimene ar
daļas, taču tai vienmēr seko prak- arī tam, kā mani jaunsargi komuVai gadās, ka pēc gada pus- jomu – aizgājuši dienēt, iestājušies lepnumu ejam gan Lāpu gājienā,
tiskas nodarbības. Mūsu vienības nicē sociālajos tīmekļos. Tajos pa- otra, ko jaunietis ir pavadījis Zemessardzē vai uzsākuši studijas. gan 18. novembrī dodamies uz
stiprā puse ir ierindas mācība, šos draugos – es sazinos ar viņiem jaunsardzē, piemēram, vecāki Piemēram, viena meitene, kura Hercoga Jēkaba laukumu nolikt
ieroču defilē, un, ja kāds tajā un skatos arī, kā viņi sazinās savā nāk pie jums un saka, ka bērns šogad absolvēs Aizsardzības aka- svecītes. Un es ceru, ka tikpat
saskata tikai militāru virzienu, starpā: vai komentāri tiek rakstīti tiešām ir mainījies?
dēmiju, vienlaikus paguvusi Uk- stipri, kā es, to izjūt arī manas
tad kļūdās. Ierindas mācība pir- pieklājīgi, bez rupjībām, vai bildes
Tādi gadījumi tiešām ir, un rainā pabeigt armijas pilotu skolu meitas – viņas jau no mazotnes ir
mām kārtām ir stāja, attieksme, tiek ievietotas piedienīgas... Arī vecāki neslēpj, ka bērns kļuvis un pēc akadēmijas absolvēšanas redzējušas, kā līdzās citiem Lāpu
izturēšanās, kas noder jebkurā tās ir jomas, ko mēs pārrunājam atsaucīgāks, laipnāks, pieklājīgāks, varēs sākt darbu kā armijas pilote. gājienā soļo mamma un tētis, un
dzīves jomā. Jaunietis atnāk, un savās nodarbībās, jo cilvēka stāja viņa stāja ir mainījusies... Un tas Tāpat ir vairāki manis izaudzināti tā mēs visi kopā, nesot gaismu,
rokas viņam kabatā, bet, tiklīdz un personība taču veidojas no ļoti gandarī. Es laikam esmu no jaunsargi, kas tagad kopā ar mani izrādām mīlestību un cieņu pret
sākas soļošana un rokas no kaba- katra šī sīkuma, detaļas, un man tiem skolotājiem, kuriem vislielākā ir ārrindas zemessargi, un tā ir tik dzimteni, pilsētu, ģimeni...

Pilsētas augstākais apbalvojums «Goda zīme» 		

pasniegts jau 72 cilvēkiem

8
1999. gadā – 6
2000. gadā – 11
2001. gadā – 5
2002. gadā – 7
2003. gadā – 7
1998. gadā –

* Goda zīmes šogad tiks pasniegtas arī 17. novembrī pieņemšanā par godu valsts svētkiem pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa

4
2005. gadā – 3
2006. gadā – 2
2007. gadā – 4
2008. gadā – 7
2009. gadā – 6
2010. gadā – 2*
2004. gadā –

Pilsētnieks vērtē

Ko jums dod
darbošanās
jaunsardzē?
Ulvis Šulcs,
jaunsargos jau
četrus gadus:
– Es domāju
savu dzīvi saistīt ar Latvijas
Bruņotajiem
spēkiem, un
jaunsargi dod
priekšrocības, iestājoties armijā. Tas
ir manas nākotnes labā. Esmu daudz
zinošāks alpīnismā, topogrāfijā,
noteikti arī Latvijas vēsturē. Tieši te
iegūtās zināšanas man noderēja 9.
klases eksāmenā, kur bija jāraksta
par Ziemassvētku kaujām.
Reinis Zie
bergs, jaunsargos divus
gadus:
– Manuprāt,
šeit jaunieti fiziski un morāli
norūda lielajai
dzīvei, daudz
ko iemāca, audzina atbildību par
visu. Darbojoties jaunsargos, gūstu
plašāku skatījumu uz militārām
lietām. Te ir jauki cilvēki, kuriem
raksturīgs pozitīvisms.
Katrīna Cau
ne, jaunsargos
gadu:
– Kaut arī šeit
darbojos gadu,
vēl aizvien
esmu kandidāte, jo ilgu laiku
nebiju Latvijā.
Tā ir lieliska brīvā laika pavadīšanas
iespēja. Var nostiprināt fizisko formu, papildus apgūt Latvijas vēsturi.
Esot vienībā, saproti, ka neesi viens,
bet gan atbildīgs par visiem. Te
tu mācies uzticēties, sastrādāties.
Galvenais ir tas, ka man kā meitenei nav nekādas atlaides, un tas ir
interesantākais.
Pēteris Emīls
Masteiko,
jaunsargos trīs
gadus:
– Tā ir iespēja
iegūt priekšzināšanas militārajā mācībā,
jo šobrīd tālāk
skatos armijas virzienā. Esmu gatavs aizstāvēt valsti un doties arī uz
Afganistānu. Vienkārši man šī lieta
patīk. Te ir tā vieta, kur ieaudzina
patriotismu pret valsti.
Livita Bērziņa,
jaunsargos
nepilnus trīs
gadus:
– Te m ā c a
patriotismu, ir
iespēja iepazīt
jaunus cilvēkus,
te sniedz izglītību, bet praktiskie uzdevumi mežā ir
kā izklaide. Esmu iemācījusies kauju
iemaņas, tūrismu, pa virvēm kāpt. Tā
ir iespēja man uzlabot savu fizisko
formu. Mana māsa ir tāda cacīga,
taču arī viņai šeit patīk.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
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Jelgava, LV – 3001
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www.jelgavasvestnesis.lv
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SIA «Fortum Jelgava» organizē
makulatūras vākšanas akciju
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 15. novembrī,
SIA «Fortum Jelgava»
pirmo reizi organizēs
makulatūras vākšanas
akciju «Saudzē Latvijas
dabu – neizmet – pārstrā
dā». Tajā aicināts iesais
tīties ikviens uzņēmums,
vairs nevajadzīgo papīru
nevis izmetot kopā ar
citiem atkritumiem, bet
gan nododot to otrreizē
jai pārstrādei.
«Lai atbrīvotos no makulatūras,
iepriekš mēs papīru mēdzām dedzināt, taču šogad esam nolēmuši
to nodot otrreizējai pārstrādei.
Tādējādi mēs gribam apliecināt, ka
esam sociāli atbildīgs uzņēmums,
kuram rūp apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana. Vienas
tonnas makulatūras pārstrāde
izglābj piecpadsmit kokus, un arī
mēs vēlamies dot savu artavu videi
draudzīgā saimniekošanā,» ideju
par akciju «Saudzē Latvijas dabu
– neizmet – pārstrādā» pamato

Jau 18. reizi tieši pirms
valsts dzimšanas dienas
Jelgavā notiks lielie stu
dentijas svētki «Studen
tu diena 2010». Dažādi
svētku pasākumi pilsētā
norisināsies trīs dienu
garumā, no 15. līdz 17.
novembrim. Būs tradi
cionālais svētku ieskaņas
koncerts, Lāpu skrējiens
un Vienotības gājiens,
bet viss noslēgsies ar
koncertu Zemgales Olim
piskajā centrā (ZOC).
LLU Studentu pašpārvaldes vadītājs Juris Metums stāsta, ka šogad
tiks svinēta 18 gadu jubileja esošajā
Studentu dienas formātā. Tieši tālab šī gada sauklis ir «Gada skaļākā
dzimšanas dienas ballīte!». Skaļākā
ballīte sāksies jau 15. novembrī,
kad Jelgavā tiksies Liepājas, Šauļu
un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studenti, lai kopīgi
īstenotu projektu «Vienoti zem
saules». Tā laikā studenti sniegs
arī labdarības koncertu sociālajā
aprūpes centrā «Zemgale». Bet 16.
novembrī pulksten 11 pilī atklās šo
universitāšu studentu vasaras nometnes darbu izstādi, pulksten 13
pirmo reizi studentu svētkos notiks
oratoru konkurss par tēmu «Baltu
vienotība – realitāte vai mīts». Bet
pulksten 16 ikviens aicināts uz
baltu studentu sadziedāšanos «Esi
balts un dziedam kopā». Savukārt
pulksten 19 notiks jau tradicio-

nālais Studentu dienas ieskaņas
koncerts, šoreiz ar nosaukumu
«Balti studenti», kurā piedalīsies
visi LLU pašdarbības kolektīvi.
Pēc koncerta pils pagalmā tiksies
sportiskākie fakultāšu pārstāvji, lai
cīnītos par kausu Lāpu skrējienā.
Bet vakarā jau otro gadu pēc kārtas
notiks vienas nakts nometne «Studentu Zaļā nakts», kurā piedalīsies
Latvijā pazīstami lektori – Sandijs
Semjonovs, Anitra Tooma un citi.
Šī diena noslēgsies ar Studentu
dienas ieskaņas balli Jelgavas pilī,
kur uzstāsies Lauris Valters un
grupa «Galdi».
Piesātinātākā solās būt trešdiena, 17. novembris. Šī diena pulksten
9.30 sāksies ar atjaunoto studentu
Vienotības gājienu no Jelgavas autoostas līdz pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes piemineklim, kur notiks
Studentu dienas svinīga atklāšana
un ziedu nolikšana. Šajā laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem minētajā posmā.
Vēl rīta pusē studenti no visas Latvijas spēkiem mērosies sporta zālē,
notiks augstskolu mediju pārstāvju
seminārs. Pulksten 14 ZOC pierībinās popiela, bet pulksten 16 par
smiekliem gādās konkurss «Jautrākie un asprātīgākie Latvijā».
Jau desmito reizi Studentu dienā
notiks arī Teātra sporta turnīrs.
Bet pulksten 22 ZOC – lielais
noslēguma koncerts. Šogad pat
uz divām skatuvēm. Ieeja uz no
slēguma koncertu no pulksten
22, biļetes cena – 3,50 lati. Biļetes
pirms pasākuma varēs iegādāties
ZOC Kronvalda ielā 24.
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Uzteikti pieejamākie vides
						 objekti

SIA «Fortum Jelgava» pārstāve
Guntra Matisa.
Tieši tādēļ sadarbībā ar biznesa
augstskolas «Turība» studentiem,
kuriem par šo jautājumu likušas
aizdomāties Sabiedrisko attiecību
fakultātes dekāna Andra Pētersona
vadītās lekcijas, «Fortum Jelgava»
15. novembrī rezerves katlumājas teritorijā Rūpniecības ielā 73
organizē makulatūras vākšanas
akciju, tajā aicinot iesaistīties ikvienu pilsētas uzņēmumu, kam rūp
apkārtējā vide. G.Matisa skaidro,
ka no pulksten 9 līdz 16 šajā dienā
būs iespēja nodot makulatūru, kas
otrreizējai pārstrādei pēc tam tiks
nogādāta Līgatnes papīrfabrikā.
«Ceram, ka akcija gūs atsaucību
Foto: Ivars Veiliņš
un turpmāk šādas aktivitātes kļūs
par tradīciju. Mēs pat vairs neap-  Ritma Gaidamoviča
sveram domu papīru dedzināt – to
vienkārši vācam vienkopus, lai pēc
Izvērtējot vides pieeja
tam nodotu kā makulatūru. Vai
mības aptaujas rezultā
zināt, cik daudz papīra ik dienu
tus, kurā savu viedokli
nonāk jūsu biroja papīrgrozos? Nepauda jelgavnieki, šo
izmetiet tos, bet atvediet mums!» tā
nedēļ sveikti veiksmī
G.Matisa. Sīkāku informāciju par
gākie pilsētas objekti,
akciju iespējams iegūt pa tālruni
kuros pēdējos gados
29338491.
notikušas pārmaiņas,

Nākamnedēļ – Studentu diena
 Ritma Gaidamoviča

ZIŅAS

lai tajos varētu iekļūt
arī cilvēki ratiņkrēslā
un ar bērnu ratiņiem.
Pašvaldība uzteikusi
četrus – Jelgavas po
liklīniku, «Swedbank»
filiāli «Hercogs», Jel
gavas Nekustamā īpa
šuma pārvaldi (JNĪP)
un daudzfunkcionālo
attīstības centru «Le
diņos».

Vides monitoringi, kuros piedalās Būvvaldes, Sociālo lietu
pārvaldes speciālisti un invalīdu biedrību pārstāvji, pētot,
vai sabiedriskās vietas pilsētā
ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslā, notiek vairākus gadus.
Līdz šim vienmēr uzmanība

vērsta uz trūkumiem, taču šogad
vides monitoringam izvēlēta
cita taktika, proti, jelgavnieki
varēja nevis kritizēt, bet gan
uzteikt veiksmīgākos objektus,
kuri nesen renovēti, pārbūvēti vai piedzīvojuši darbus, lai
iestādē, uzņēmumā iekļūtu arī
cilvēki ratiņkrēslā un ar bērnu
ratiņiem. Vērtējumu izteikuši
sieviešu invalīdu organizācijas
«Zvaigzne», invalīdu biedrības
«Ēdelveiss» biedri, vides pieejamības eksperts Kārlis Rūba,
vairāki jelgavnieki ratiņkrēslā
un Būvvaldes speciālisti.
«Aptaujātie pateicībai izvirzīja
četrus objektus, kas ir vieni no
pēdējiem, kuros gādāts, lai tajos
iekļūtu arī cilvēki ratiņkrēslā.
Ar šiem labajiem piemēriem
vēlamies rosināt pārējo pilsētas
sabiedrisko objektu saimniekus
pārdomāt, vai viņa vadītajā
iestādē, uzņēmumā var iekļūt
arī māmiņa ar bērnu ratiņiem
un cilvēks ratiņkrēslā,» tā Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītāja Rita Vectirāne. Rezultātā šonedēļ pateicību saņēmusi
«Swedbank» filiāle «Hercogs»

Pateicības rakstu
kā veiksmīgāko
objektu, kuros
domāts par
vides pieejamī
bu, saimnieki sa
ņēma bērnu un
jauniešu centra
«Junda» vadītāja
Ilze Jaunzeme
par daudzfunk
cionālo attīstības
centru «Lediņos»
un Jelgavas
Nekustamā īpa
šuma pārvaldes
valdes loceklis
Juris Vidžis.
Pasta ielā 47, kurā izbūvēta ne
tikai uzbrauktuve, bet arī paceļamais lifts un automātiskās
ārdurvis. Pateicības rakstu saņēma arī JNĪP, kur pagājušajā gadā
ieliktas automātiski atveramās
durvis, bet šogad Klientu daļa iekārtota 1. stāvā, kur atrodas arī
kase. Tas nozīmē, ka klients visu
nepieciešamo var nokārtot ēkas
1. stāvā. «Agrāk durvis bija jāver
vaļā ar lielu spēku, dažkārt bez
cita palīdzības nemaz nevarēja
to izdarīt, bet tagad durvis pašas
atveras,» tā K.Rūba. Pateicību
no pašvaldības saņēmis arī šoruden pabeigtais daudzfunkcionālais attīstības centrs «Lediņos»,
kurā nodarbības notiek speciālo
skolu audzēkņiem. Istabas,
labierīcības un nodarbību telpas ir pilnībā pielāgotas, lai pa
tām brīvi pārvietotos arī bērni
ratiņkrēslā. Savukārt ceturtā
veiksmīgākā ēka ir Jelgavas
poliklīnika, kurai jau sen ir uzbrauktuve, automātiskās durvis,
bet pagājušajā gadā renovēts
pasažieru lifts, ar kuru var nokļūt pie speciālistiem dažādos
stāvos.

Torni un muzeju varēs apmeklēt bez maksas
(No 1.lpp.)
Lai dotu iespēju pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iepazīties ar atjaunoto Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas torni,
domes sēdē deputāti atbalstīja
ieceri to nodrošināt bez maksas.
«Apskatīt vēstures ekspozīciju
un skatu laukumu 18. novembrī
ikviens varēs no pulksten 12 līdz
18. Ņemot vērā to, ka torņa telpas ir nelielas, to apskate tiks organizēta grupās līdz 20 cilvēkiem
gida pavadībā,» stāsta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina, interesentus
aicinot būt saprotošiem, ja kādu
mirkli nāksies uzgaidīt, līdz tiek
nokomplektēta grupa. Torņa apskate būs mērķtiecīgi plānota, lai
apmēram stundu garā ekskursijā

iedzīvotāji gūtu priekšstatu par
visām trim tornī izvietotajām
ekspozīcijām un interaktīvajām
multimedija iespējām, apmeklētu izstāžu zāli un skatu laukumu
torņa smailē. Būs atvērts arī
torņa restorāns.
Iespēja apmeklēt torni pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem būs
no 17. novembra, kad tas pirmo
reizi pēc rekonstrukcijas būs
atvērts interesentiem. Tiesa gan
– ieeja būs par maksu. A.Iljina
norāda, ka šajā dienā darba laiks
Tūrisma informācijas centram
un vēstures ekspozīcijām būs
no pulksten 12 līdz 18, bet skatu
laukumu un restorānu apmeklēt
būs iespējams no pulksten 12
līdz 22. Savukārt 18. novembrī
torni bez maksas varēs apmeklēt

no pulksten 12 līdz 18, bet restorāns būs atvērts no pulksten
12 līdz 22.
18. novembrī no pulksten
10 līdz 17 bez maksas varēs
apmeklēt arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju. Tā direktore Gita Grase
atklāj, ka līdztekus pastāvīgajām
ekspozīcijām pašlaik muzejā
apskatāma arī izstāde «Hercogs
Jēkabs. Laikmeta liecības», kas
tapusi par godu Hercoga Jēkaba 400. jubilejai, un Pērnavas
mākslinieku darbu izstāde.
Jāatgādina, ka šajā dienā pasažieriem tiks nodrošināta arī
iespēja braukt ar pilsētas autobusiem par brīvu – arī tā ir pašvaldības dāvana jelgavniekiem
valsts svētkos.

Īsi
 Aģentūra «Pilsētsaimniecība» 21.
novembrī organizē Mirušo piemiņas
dienu jeb Svecīšu vakaru Jelgavas
pilsētas kapos. Pulksten 11 – Miera kapos, pulksten 12 – Meža kapos, pulksten
13.30 – Bērzu kapos, pulksten 15 – Zanderu kapos, pulksten 16.30 – Baložu
kapos. Piedalās SIA «Velis - A» ceremoniju
vadītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija
pa tālruni 63023845, 29238810.
 Par Jelgavas domes deputātu ap
stiprināts politisko partiju apvienības
«Saskaņas centrs» biedrs Anatolijs
Ļitvinovs. A.Ļitvinovs ieņem deputāta
Valentīna Grigorjeva vietu, kurš nolicis
pilsētas domes deputāta pilnvaras, jo
ievēlēts Latvijas Republikas Saeimā,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors. Lēmumu
par A.Ļitvinova apstiprināšanu pieņēma
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija.
 Sestdien, 13. novembrī, no pulk
sten 8 līdz 12 Jelgavas poliklīnikā bez
maksas varēs izmērīt cukura līmeni
asinīs. Poliklīnikas galvenā māsa Baiba
Plāse atgādina – svarīgi atcerēties, ka
mērījums jāveic tukšā dūšā. Iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama.
 Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM) rīko konkursu «Gada sporta
skolotājs» un līdz 12. novembrim aici
na pieteikt labākos sporta skolotājus.
Pieteikuma anketa un konkursa nolikums
pieejams IZM mājas lapā.

Ritma Gaidamoviča
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.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu
un krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus
pasniedzējus un kvalitatīvu
sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 20021871,
26448426.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 23. septembra lēmumu Nr.11/1
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-15
«JELGAVAS PILSĒTAS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta trešo daļu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības normas un atbildību par
to neievērošanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām.
2. Terminu skaidrojums šo noteikumu
izpratnē:
2.1. datorsalons – vieta, kurā sniedz
datora un datortehnikas izmantošanas
pakalpojumus;
2.2. sabiedriska vieta – brīvi pieejama
teritorija neatkarīgi no tās īpašuma
formas, ja tā kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai.
II Aizliegumi, ierobežojumi un sodi
par to pārkāpšanu
3. Par mitināšanos (nakšņošana, gulē-

šana u.tml.) sabiedriskā vietā, – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
divdesmit latiem.
4. Par uzmākšanos ar zīlēšanu, buršanu
vai ubagošanu sabiedriskā vietā, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz divdesmit latiem.
5. Par nepiederošu personu atrašanos
būvlaukumos, jaunceltnēs vai neapdzīvotās ēkās, bez saskaņošanas ar
nekustamā īpašuma īpašnieku, – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piecdesmit latiem.
6. Par profilaktisko mehāniska transportlīdzekļa apkopi (eļļas vai citu
motora šķidrumu maiņa, motora
mazgāšana u.tml.) un tā mazgāšanu
ārpus šim nolūkam paredzētā vietā,
– uzliek naudas sodu līdz simts latiem.

Par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas
sodu līdz piecsimts latiem.
7. Par spļaušanu, atkritumu izmešanu
vai dabisko vajadzību nokārtošanu tam
neparedzētā sabiedriskā vietā, – uzliek
naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
8. Par sēdēšanu sabiedriskā vietā uz
atpūtas soliņa atzveltnes un uz ielu
brauktuves norobežojošajām konstrukcijām, kā arī staigāšanu vai stāvēšanu
uz atpūtas soliņiem vai gulēšanu uz
tiem, – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz divdesmit latiem.
9. Par ēku, žogu, citu būvju un arhitektonisko elementu bojāšanu, tajā skaitā
apzīmēšanu vai aprakstīšanu, – uzliek
naudas sodu līdz simts latiem.
10. Par peldēšanos vietās, kur tas ir
aizliegts, kā arī aiz peldvietu norobe-

žojuma (bojām) vai lekšanu no tilta,
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.
11. Par valsts un pašvaldības informatīvo zīmju, vai citu sabiedriskās lietošanas
objektu, patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu, bojāšanu vai pārvietošanu,
– uzliek naudas sodu līdz piecdesmit
latiem.
12. Par stāvoša kravas automobiļa
motora darbināšanu ilgāk par piecām
minūtēm laikā no plkst.22.00 līdz
plkst.6.00, ja tas nav saistīts ar preču
piegādi vai neatliekamiem remontdarbiem, teritorijā, kas nav dzīvojamā
zona vai daudzdzīvokļu māju pagalms,
– kravas automobiļa vadītājam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
desmit latiem.

13. Par nepilngadīgas personas, kas
nav sasniegusi 18 gadu vecumu,
atrašanos datorsalonā bez vecāku vai
personu, kas viņus aizstāj, pavadības,
laikā no plkst.22.00 līdz plkst.6.00,
– datorsalona īpašniekam, tiesiskajam
valdītājam vai lietotājam uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimts
latiem. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti,
– uzliek naudas sodu no divsimts līdz
piecsimts latiem.
14. Par nepilngadīgo personu, kas
nav sasniegušas 16 gadu vecumu
atrašanos sabiedriskā vietā bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj,
pavadības, laikā no plkst.22.00 līdz
plkst.6.00, – vecākiem vai personām,
kas viņus aizstāj, – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no desmit

līdz trīsdesmit latiem.
III Saistošo noteikumu
izpildes kontrole
15. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvo protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas
sekojošas amatpersonas:
15.1. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;
15.2. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
15.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības
izpilddirektors;
15.4. Jelgavas pilsētas domes deputāti.
16. Policijas tiesības kontrolēt šo
saistošo noteikumu prasību izpildi
nosaka likums «Par policiju».
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Kāpēc vienu veikalu nomaina cits
Kad entuziasms lielāks par zināšanām
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējos pāris gados pilsētā vē
rojama tendence, ka ļoti strauji
mainās veikalu izkārtnes. Uz
raksti «Logi un durvis», «Veļa»,
«Dāvanas», «Mobilie telefoni»,
«Datortehnika», «Krāni», «Tū
risma birojs», «Lombards»,
«Latvijas preces» nomaina cits
citu tik ātri, ka reizēm tam grūti
izsekot. Tomēr rodas jautājums
– kāpēc jaunie veikali un uz
ņēmumi pazūd tikpat pēkšņi
kā uzradušies? Vai vainojama
nepietiekama tirgus izpēte,
uzsākot savu biznesu? Varbūt
vienkārši pietrūkst naudas, jo
ienākumi nav tādi, kā plānots?
Bet varbūt vienkārši cilvēks nav
savā vietā un uzņēmējdarbība
nav viņa lauciņš? Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» mēģina
noskaidrot, kāpēc uzņēmumi
spiesti pārtraukt darbību un sā
kotnēji it kā perspektīvās idejas
neizdodas īstenot.
Teju katrs jelgavnieks varēs nosaukt
vietu, kur salīdzinoši īsā laika posmā pabijuši vairāki veikali un uzņēmumi. Viens
no uzskatāmākajiem piemēriem varētu
būt veikals Pasta ielā 45, kur šobrīd zem
nosaukuma «Latvijas ražotājs» atrodas
trīs tirdzniecības vietas. Vēl nesen tur bija
cits Latvijas produktu un preču veikals, bet
pirms tam šajā vietā varēja iegādāties veļu,
pasūtīt jaunus logus un durvis. Šī, protams,
nav vienīgā vieta pilsētā, kur veikali mainās
straujāk nekā notikumi seriālos.

Karmai netic

Sadzīt rokās tos uzņēmējus, kuru veikali
ir kādas no šo garo nosaukumu ķēžu posmiem, ir praktiski neiespējami. Pirmkārt,
daudzi no tiem vairs nepastāv. Otrkārt,
atrašanās vietas maiņa ir tik dinamiska,
ka grūti saprast, vai tāds uzņēmums vēl
eksistē. Problēmas rada arī tas, ka netiek
atbildēts pat uz publiski norādītajiem telefona numuriem, kas it kā domāti klientiem.
Treškārt, nerunīgi ir pat telpu īpašnieki,
kuri labākajā gadījumā atrunājas ar laika
trūkumu, jo jāstrādā un jāpelna nauda, bet
sliktākajā – vienkārši noliekot klausuli, pārtrauc telefonsarunu. Tomēr, lai cik dīvaini
tas būtu, šādas vietas ilgi tukšas nestāv...
Uzņēmums «Evina» vasarā izvērsa
samērā plašas aktivitātes, lai reklamētu
Latvijas ražotāju produkcijas veikalu Pasta
ielā 45, bet veikals tur atradās labi ja pāris
nedēļu. Pēc tam šis pats uzņēmums «Vivo
centrā» atvēra dabīgās kosmētikas veikaliņu «AyurNaturalis», bet arī tur pārāk ilgi
neuzkavējās. Vēl ir pieejama informācija,
kas liecina – šis veikals atrodas tirdzniecības centrā «Valdeka», bet tā īpašnieki
nav sazvanāmi pa norādītajiem telefona
numuriem. Telpu Pasta ielā īpašnieks par
šiem uzņēmējiem runā nelabprāt, jo viņi
esot palikuši parādā, tāpat nesakārtotas
attiecības viņiem esot ar «Vivo centru»,
no kura arī pazuduši. To, ka uzņēmums
«Evina» būtu palicis parādā, tirdzniecības
centra pārstāve Zane Eniņa noliedz, bet arī
neatklāj, kāpēc tieši veikals no centra telpām pazudis. «Par veikala atrašanās vietas
maiņu vislabāk zinās pastāstīt veikala saimnieki.» Diemžēl ar saimniekiem «Jelgavas
Vēstnesim» sazināties neizdevās.
Tomēr tie uzņēmēji, kuri šobrīd nomā

Ilustrācija un foto: Ivars Veiliņš
telpas kādā no «melnajiem punktiem», ir
runīgāki un viennozīmīgi norāda, ka karmai netic, turklāt dažkārt pat nav zinājuši,
ka šajā vietā bieži mainījušies nomnieki. Šovasar ēkā autoostas teritorijā, kuras vienā
galā atrodas sabiedriskā tualete, durvis vēra
maizes ceptuves «Lāči» veikaliņš, bet pirms
tam tur bija ātrās ēdināšanas uzņēmums,
kas piedāvāja burgerus un frī kartupeļus.
«Lāču» Pārdošanas un mārketinga daļas
vadītāja vietas izpildītājs Atis Blinds atzīst,
ka līdz šim uzņēmuma rīcībā nebija informācijas, ka objekti, kas atradušies šajā vietā,
samērā bieži mainījušies. Tomēr tas viņus
neuztrauc. «Jelgava mūsu uzņēmumam
ir tuva pilsēta – te dzīvo daudzi mūsu darbinieki, tāpat bieži piedalījāmies dažādos
gadatirgos un pasākumos Jelgavā. Jutām,
ka tiekam novērtēti. Tāpēc, lai būtu tuvāk
saviem klientiem, tika izlemts atvērt veikalu Jelgavā,» viņš stāsta. Galvenais kritērijs
bijis, lai veikals atrastos pilsētas centrā,
kur ir pietiekami liela cilvēku plūsma, bet
vietas atrašana bijis ilgs process. Šobrīd
ik dienu palielinās to cilvēku skaits, kuri
uzzina, ka Jelgavā ir «Lāču» veikals, un tas
liecina – tirgus izpēte un vietas izvēle sevi
ir attaisnojusi.

Nav ko gaidīt brīnumus

Karmai netic arī tūrisma uzņēmuma
«AutoStars Tūre» īpašnieks Uldis Valters.
Viņa vadītais uzņēmums atrodas gājēju
ieliņas galā Driksas ielā 19, kur pabijis
gan mobilo telefonu, gan datortehnikas,
gan santehnikas veikals. «Zinu, ka pirms
tam te mainījās nomnieki, sākot no šņabja
veikala un beidzot ar krāniem, bet tādām
muļķībām kā karma neticu. Tūlīt būs trešais gads, kopš atrodamies šajā vietā,» stāsta
uzņēmējs. Viņš uzskata, ka šī vieta ir viena
no top 10 vietām Jelgavā, kurai arī ir attiecīga īres cena. «Pieļauju, ka daudzi neguva tik
lielu peļņu, kā bija plānojuši, un vienkārši
nespēja samaksāt augsto nomas maksu,»
tā U.Valters. Viņaprāt, jauno uzņēmēju
lielākā kļūda ir tā, ka viņi gaida brīnumus

un jau pirmajā darbības mēnesī vai pusgadā
cer uz peļņu. «Ja esi biznesā, jārēķinās, ka
kādu laiku nāksies dzīvot mīnusos, jo, tikai
ilgstoši atrodoties vienā vietā, cilvēki tevi
pamana un sāk uzticēties. Tiem, kas rok
sekli, nekas labs nesanāks,» pārliecināts
uzņēmējs. Viņš par to ir pārliecinājies pats
– ir daudz tūrisma firmu, kas ienāk Jelgavā, cerot uz ātru un vieglu peļņu, bet pēc
pusgada gada jau pazūd. Kāds tam varētu
būt izskaidrojums? «Vispirms jau jābūt
profesionālim savā jomā, bet otrs faktors
– nauda ir jāpelna perspektīvā, nevar nolaist
cenu un cerēt, ka tādā veidā bizness būs ilgs.
Kādreiz bija daudz tādu, kas ar savu privāto
busiņu piepelnījās, bet ne uz ilgu laiku, jo
cena, ko šie cilvēki piedāvāja, nebija konkurētspējīga – tehnika taču ir arī jāremontē,
tāpēc šīm izmaksām jābūt iekļautām cenā,»
tā «AutoStars Tūre» īpašnieks.

Bērnu pasaule

Dažkārt gadās tā, ka vienā un tajā pašā
vietā cits citu nomaina viena profila veikali.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir plašais
bērnu veikals Lielajā ielā. Vēl nesen tur
mitinājās «Baby Lux», bet šobrīd iekārtojas
vietējā šūšanas uzņēmuma «KKR» bērnu
apģērbu un rotaļu veikals. «Tās ir mūsu
telpas, un, tā kā pēdējais nomnieks aizgāja,
izlēmām, ka labāk ierīkosim te paši savu
veikalu, nevis gaidīsim, kad uzradīsies jauns
nomnieks. Telpas te ir plašas, un nu varēsim piedāvāt plašāku sortimentu, kas līdz
šim ierobežotās vietas dēļ nebija iespējams,»
stāsta uzņēmuma «KKR» pārstāve Marina
Auziņa. Lēmums par veikala atvēršanu
pieņemts gan tāpēc, ka klienti izteikuši
vēlmi, lai veikals būtu atvērts katru dienu
(līdz šim tas strādāja trīs dienas nedēļā),
gan tāpēc, ka atbrīvojušās telpas. «Tā tomēr
ir pilsētas galvenā iela, un veikalam nevar
paiet garām!» pārliecināta M.Auziņa.
Daļa jelgavnieku noteikti atceras, ka šajā
vietā arī padomju laikos atradās plašs bērnu
veikals. Tomēr tā bijusi sagadīšanās, ka šajā
vietā cits citu nomaina tieši veikali bērniem.

«Kad meklējām telpas Jelgavā, nebija pārāk
lielas izvēles, un šī praktiski bija vienīgā
kaut cik piemērotā vieta. Nezināju, ka tur
jau kādreiz bijis veikals bērniem,» norāda
«Baby Lux» pārstāvis, kurš nevēlējās atklāt
savu vārdu. Viņš gan neuzskata, ka veikala
atrašanās vieta ir ģeogrāfiski izdevīga, un
piebilst, ka bijis neērti – gan augstās īres
maksas, gan paša veikala telpu izkārtojuma
dēļ. Šobrīd uzņēmums pārtraucis darbību
pavisam. «Tas nebija rentabli. Cilvēki tagad
domā par citām lietām, nevis iepirkšanos,
un uz bērnu apģērba cenšas ietaupīt, jo
bērni aug, tāpat jāpērk jaunas drēbes,»
stāsta «Baby Lux» pārstāvis. Viens no iemesliem, kāpēc uzņēmums likvidēts, ir tas,
ka ieņēmumi nebija pietiekami, lai nosegtu
kredītsaistības.

Jaunajiem pietrūkst pieredzes

Lai gan tirdzniecības centros pirms
nomas līguma slēgšanas ar potenciālo
nomnieku tiek veiktas pārrunas, lai
vismaz kaut kā nodrošinātos pret to, ka
veikals pēc neilga laika pazudīs un atkal
būs jāmeklē jauns nomnieks, gadās arī pa
tādam, kurš tomēr neiztur pat pusgadu.
Tirdzniecības centru pārstāvji uzskata,
ka galvenais iemesls, kāpēc tā notiek,
ir tas, ka uzņēmējs nav izdomājis visu
līdz galam vai viņam trūkst pieredzes,
nav izpētīts tirgus un apzināti visi riski. «Daudzi ir palikuši bez darba, bet
ģimene ir kaut kā jāuztur. Daļa nolēma
pievērsties biznesam, kaut gan viņiem
varbūt par uzņēmējdarbību nav nekādas
saprašanas,» situāciju ieskicē «Pilsētas
pasāžas» vadītāja Kristīne Breiere.
Tirdzniecības centra «Valdeka» jurists
Armands Bitmets papildina: «Tie, kuriem nav pieredzes, nerēķinās ar to, ka
peļņa varbūt parādīsies tikai pēc gada,
jo jāiekaro sava vieta, jāiegulda reklāmā.
Viņi grib daudz un ātri.» Tirdzniecības
centru pārstāvji tomēr uzsver – tirdzniecības centros šāda veikalu «migrēšanas»
tendence nav plaši novērojama.

Ne vienmēr galvenais ir ideja

Tomēr ir arī tādi gadījumi, kad īstenot
neizdodas pat labu un inovatīvu ideju.
Tāda – šokolādes apdrukas darbnīca
– pieder Aivai Freimanei, bet tās īstenošana izrādījās pārāk sarežģīta, un šobrīd
process ir apstājies. Ideja tika akceptēta un
īstenota ar programmas «Altum» atbalstu,
uzņēmums sāka darbību. «Krīzes periodā
mums bija nepieciešama palīdzība, bet
banka nebija tiesīga iejaukties, galā bija jātiek saviem spēkiem,» stāsta A.Freimane.
Pēc viņas teiktā, uzņēmumam pietrūka cilvēkresursu – dažu cilvēku, kuri varētu noorganizēt garantētos pasūtījumus, turklāt
jau bija veiktas iestrādes. Līdztekus tam
nācies risināt nesaskaņas ar uzņēmuma
valdi, ar kuru nav bijis iespējams vienoties
par produktu pārprofilēšanu un ražošanas
apjomu palielināšanu – Aivasprāt, tā bijusi
izeja no krīzes, bet valde tā neuzskatīja. Nu
uzņēmums darbību uz laiku ir pārtraucis,
bet uzņēmēja cer, ka pēc gada vai diviem
tas atsāks strādāt.
Kādi ir viņas secinājumi pēc visa piedzīvotā? «Valsts sniegtais atbalsts nav mazs,
bet tas nav konstruktīvs un kā sistēma,
kas orientēta uz ekonomiku. Cilvēks, kas
uzņēmējdarbībā ienāk no malas, nespēj
orientēties informācijas plūsmā, tāpēc
nākas maksāt par visu un visur, pat par
to, kas patiesībā ir bezmaksas. Arī es visu
sāku no nulles, balstoties tikai uz akadēmiskām zināšanām. Citās valstīs ar jauno
uzņēmēju kopā strādā dažādi speciālisti,
lai palīdzētu tam nostāties uz kājām, jo
saprot, ka tas nozīmē gan nodokļus valsts
kasē, gan jaunas darba vietas. Pie mums
jaunos censoņus neuztver kā partnerus,
kā zelta olas, kas dod to pienesumu ekonomikai. Un jaunie uzņēmēji pie šī sloga
vienkārši salūst,» tā A.Freimane. Viņa
piebilst, ka sākumā entuziasms ir lielāks
par zināšanām un kādu laiku ir pat «rozā
brilles», tieši tāpēc būtu nepieciešams
pieredzējis cilvēks, kurš ar savu padomu
palīdzētu pieņemt pareizos lēmumus.

Dažas no tirdzniecības vietām pilsētā, kurās pēdējā laikā nomnieki mainījušies bieži

Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

Oktobra MVP

Bez čempioniem

Jelgavas basketboliste Zane Nei
lande ar vidēji
spēlē gūtiem 25
punktiem un izcīnītām 13 atlecošajām bumbām
(AB) atzīta par
Jaunās sieviešu basketbola līgas oktobra
vērtīgāko spēlētāju jeb MVP. Jelgavnieces uzvarēja Ogres komandu ar 98:67,
Zanei 26 punkti, 18 AB, divas rezultatīvas
piespēles. Spēlē pret BK «Ventspils» viņa
guva 23 punktus un izcīnīja 9 AB, bet
komanda zaudēja ar 54:87. Iepriekšējās
sezonas čempionēm «Juglai» Jelgava piekāpās tikai ar sešiem punktiem (74:68),
Zanei 26 punkti un 12 AB.

Latvijas Sprinta čempionātā peldēšanā
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) audzēkņi izcīnīja trīs medaļas – divas
sudraba un vienu bronzas. Sudraba medaļu
izcīnīja Gundega Jankovska (50 m + 100 m
brīvajā stilā) un meiteņu komanda stafetē
4 x 50 m brīvajā stilā: Zane Tīrumniece, Jana
Kudrjavceva, Ilona Badune un G.Jankovska.
Bronzas medaļa šoreiz I.Badunei (200 m +
100 m kompleksais peldējums). Jāpiebilst,
ka labāko sešiniekā iekļuva vēl vairāki JSPS
audzēkņi: J.Kudrjavceva, I.Badune un
Jānis Freimanis (50 m + 100 m brīvajā
stilā); Agnese Bikoviča un Dmitrijs Pupkovs
(100 m + 50 m brasā); Z.Tīrumniece (50 m
+ 100 m uz muguras); Vineta Mežaraupe
un Dmitrijs Žigunovs (200 m + 100 m
kompleksais peldējums).

Sports
ZOC iemēģina
ratiņbasketbolisti

Nedēļas nogalē ZOC Latvijas čempionāta
ratiņbasketbolā 2. kārtas spēles aizvadīja
Zemgales ratiņbasketbola komanda. Tā
pārliecinoši pieveica savus pretiniekus
(«SIVA/ISK Kurzeme» ar 37:17 un «Tukumu» ar 69:21) un šobrīd ar astoņiem punktiem (četras uzvaras četrās spēlēs) atrodas
kopvērtējuma tabulas augšgalā. Komandas
sastāvā spēlē arī divi jelgavnieki – Vadims
Račiks un Maksims Voroņeckis. Komandas
kapteinis Guntars Skrabis informē, ka nākamā kārta notiks decembrī, bet vēl nav
zināms ne datums, ne vieta. «Orientējoši
tas varētu būt 18. decembris, spēļu vieta,
visticamāk, būs Ozolniekos vai ZOC,» tā
viņš. Čempionāts noslēgsies maijā, kad tiks
summēti punkti un noteikts uzvarētājs.

5
Džudistu saiets
Nedēļas nogalē
LLU sporta zāle
bija pārvērtusies
par džudistu
meku, jo tur risinājās Jelgavas
meistarsacīkstes
džudo. Tajās piedalījās vairāk nekā
500 dalībnieku no 24 Latvijas un Lietuvas klubiem un sporta skolām. Jelgavnieki izcīnīja
sešas zelta, septiņas sudraba un 12 bronzas
medaļas. Zeltu izcīnīja Andrejs Kostjuks un
Vadims Cvetkovs (abi U-13 vecuma grupā),
Armands Blekte (U-17), Ņikita Matosovs,
Nikolajs Lapšins un Roberts Kabanovs (visi U20). Jāpiebilst, ka A.Blekte izcīnīja arī sudraba
medaļu U-20 vecuma grupā.

Fanotu, pat ja komanda atgrieztos 1. līgā

 11. novembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde:
basketbols 1991. – 1994. gadā dzimušajiem (1. ģimnāzijā).
 14. novembrī pulksten 10
– Sporta servisa centra 2010. gada
kausa izcīņa basketbolā (Jelgavas
novada Sporta centrā Aviācijas
ielā 8).
 14. novembrī pulksten 11
– Jelgavas Šaha kluba čempionāts
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 17. novembrī pulksten 17 – LBL
spēle: «Zemgale/LLU» – «Saldus»
(ZOC).
 17. novembrī pulksten 19.15
– LBL spēle: «Zemgale» – «Liepājas
Lauvas» (ZOC).

Aicinām pieteikties

reklāmas menedžera darbam.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
avangards.studija@inbox.lv.

 Ilze Knusle-Jankevica

Ar spēli pret «Jūrmalu – VV»,
kura beidzās neizšķirti (1:1),
noslēgusies FK «Jelgava» de
bijas sezona virslīgā. «Kopumā
komandas sniegumu šosezon
vērtēju pozitīvi, jo izvirzītie
mērķi ir sasniegti – gan izcīnīts
Latvijas kauss futbolā, gan
iegūta 6. vieta virslīgā. Prieks,
ka visās atbildīgajās spēlēs
spējām parādīt labu rezultā
tu un demonstrēt skatāmu
futbolu, bet galvenais mīnuss,
kas ir raksturīgi debitantiem,
– pietrūka stabilitātes,» tā aiz
vadīto sezonu vērtē koman
das galvenais treneris Dainis
Kazakevičs.

SIA «Avangards Studija».
Raiņa iela 26, Jelgava. Tālrunis/fakss
3082488, mob.tālrunis 29694263.

Radošajā darbnīcā sākam
gatavoties Ziemassvētkiem!
Bērni no 6 līdz 10 gadiem:
otrdienās, ceturtdienās no plkst.14 līdz 16;
bērni no 11 gadiem:
piektdienās no plkst.15 līdz 17.
Deputāžas nodarbības piektdienās plkst.18.
Pieteikties pa tālruni 26824834 vai
e-pastu: radosasdarbnicas@inbox.lv.
Nodarbības notiek tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» 2. stāvā, blakus Jāņa Rozes
grāmatnīcai.

Meklē darbu

Kamēr spēlētāji jau devušies atvaļinājumā, treneris vēl savelk plusus un
mīnusus, bet priekšā ir arī spēlētāju
snieguma un lietderīguma izvērtēšana.
D.Kazakevičs norāda, ka prieks ir par to,
ka atbildīgajās spēlēs, piemēram, Eirokausa spēlē pret Norvēģijas «Moldi», pārbaudes spēlē pret Anglijas «Blackpool» un
Latvijas kausa finālā, komandai izdevās
maksimāli sakoncentrēties un nospēlēt
cienīgi. Savukārt lielākais trūkums ir
tas, ka pietrūkst stabilitātes. «Sezonā bija
kādas divas trīs spēles, kad nespējām savu
pārsvaru pārvērst rezultātā,» rezumē
treneris.

Masieris meklē darbu gan salonā, gan
privāti. Dažādi veidi.
Tālrunis 29649375 (Aleksandrs).
Labi iemācu latviešu valodu.
Tālrunis 63021031, 26636641.
Divi jauni puiši meklē darbu. Veicam
iekšdarbu remontus. Varam veikt arī citus
darbus. Tālrunis 26965505 (Artūrs).
Mūrēšana, apmetums, dzīvokļu remontdarbi. Tālrunis 28260343.
Projektētājs izpildīs jebkuras sarežģītības
pakāpes darbus. Tālrunis 20054661.

Foto: Ivars Veiliņš

Leģionāri sevi nav attaisnojuši

ierindojās priekšpēdējā – 11. – vietā. Kas
Lai gan treneris izvairās pārāk asi kri- pie vainas un vai tiešām visu var «notizēt komandas leģionārus – amerikāni rakstīt» uz treneri Sergeju Golubevu, kā
Natanjelu Veisu un japāni Jumpeju Šim- bieži izskanējis interneta komentāros?
muru –, var noprast, ka pilnībā ar viņu D.Kazakevičs gan nav tik kategorisks:
sniegumu viņš apmierināts nav. «Viņus «Arī dublieru komandai šī bija debija
nevar vērtēt viennozīmīgi. No Veisa bijām šādā līmenī – apmēram 90 procenti
gaidījuši labāku sniegumu, tomēr Latvijas spēlētāju līdz šim nebija spēlējuši 1. līgā,
kausa finālā viņš izgāja laukumā uz maiņu un tas viņiem bija jauns meistarības
un nospēlēja savu lalīmenis. Diemžēl
FK «Jelgava» 2010. gada sezonas
bāko spēli. Savukārt
pietrūka resursu,
Šimmura komandā
lai abas komandas
labākie spēlētāji:
iekļāvās veiksmīgi,
nokomplektētu
labākais jaunais spēlētājs – FK «Jelgava – 2»
bet kopumā viņa
spēcīgas, nevarēvārtsargs Edgars Andrejevs;
sniegums vērtējams
jām atļauties pat
labākais dublieru komandas spēlētājs –
kā apmierinošs.»
dublieru komandai
D.Kazakevičs gan aizsargs Gatis Mašals;
atsevišķu treneri
labākais aizsargs – Jevgeņijs Kazura;
piebilst, ka jāsaprot
– Sergejs Golubevs
labākais pussargs – Artis Lazdiņš;
viena lieta: FK «Jelir mans asistents,
gava» leģionāri nav
tāpēc iespējams, ka
labākais uzbrucējs – Oļegs Malašenoks;
profesionāli spēlētāslodze bija par lielu.
labākais komandas spēlētājs –
ji, kuri ir zvaigznes vārtsargs Marks Bogdanovs.
Tomēr ideja attīstīt
un pelna daudz nau1. līgas komandu ir
das, tie ir puiši, kuri šo klubu uzskata par pareiza un laba, un turpināsim to darīt.»
atspēriena punktu savā karjerā. Domājot Viņš piebilst, ka no kļūdām mācās un
jau par jaunās komandas komplektāciju, nākamsezon iespēju robežās jāizvairās
pastāv iespēja, ka klubam pievienosies no virslīgas komandas rezervistu iesaiskāds ārzemnieks. «Pieļauju, ka pievie- tīšanas 1. līgas komandā, jo tas nav devis
nosies kāds leģionārs, jo visās pozīcijās, rezultātus. Tāpat mazsvarīgi nav tas, ka
kurās nepieciešams pastiprinājums, ar līdz ar Zemgales Olimpiskā centra izveidi
vietējiem spēlētājiem vien, visticamāk, ievērojami uzlabojušies sportistu treniņnepietiks. Šobrīd jau esam izvērtējuši apstākļi, kas ļaus pienācīgi sagatavoties
trīs futbolistus – gruzīnu centra aizsargu, jaunajai sezonai. Pērn dublieru komandai
brazīliešu malējo pussargu un lietuviešu diemžēl šādu iespēju nebija.
uzbrucēju,» atklāj treneris.

Dublieru komanda
prasa uzlabojumus

Sporta pasākumi

Tabulas vidusdaļā – reālā vieta

Lai gan vispirms jānokomplektē jaunais sastāvs un jāizvērtē, kādi izskatīsies
Nākamsezon plānots turpināt spēlēt konkurenti, un tikai pēc tam var uzstādīt
arī 1. līgā. Šosezon komanda nav parādī- mērķus, D.Kazakevičs apzinās, ka nājusi labāko sniegumu un kopvērtējumā kamgad atkārtot šīs sezonas sasniegu-

mus būs grūti. Tomēr, viņaprāt, tabulas
vidusdaļa, 5. – 6. vieta, atbilst komandas
reālajam varējumam. «Mums ir grūti
konkurēt ar trim četriem vadošajiem klubiem, kuros ir daudz lielāks finansējums
un augstākas klases spēlētāji.» Tomēr
vēl priekšā ir cīņa par Latvijas kausu, un
jelgavniekiem ir iespēja to nosargāt, jo
viņi ir iekļuvuši ceturtdaļfinālā. Vēl ceturtdaļfinālam kvalificējies FK «Jūrmala
– VV», FK «Daugava/RFS», FC «Skonto»,
SK «Liepājas metalurgs», FC «Daugava»,
Valmieras FK/BSS un FK «Ventspils». Ceturtdaļfināla pretinieku pāri tiks izlozēti
(un izspēlētas spēles) nākamā gada martā, aprīlī notiks pusfināli, bet finālspēle
plānota 2011. gada 18. maijā.

bētos uzsvērt, ka pie pusprofesionālas
komandas iespējām izcīnītā vieta un
parādītais sniegums ir cieņas vērts, un
to apzinās un izrāda pat cilvēki, kuri pārstāv citus klubus,» tā Gatis Kasparinskis.
Savukārt Rolands Lazdiņš norāda, ka
jāpiestrādā pie momentu realizācijas.
Neskatoties uz kritiskām piebildēm un
ne tik labām spēlēm, «Mītavas patrioti»
turpinās atbalstīt Jelgavas futbola klubu
– viņi ir pārliecināti, ka futbols ir sporta
veids numur viens ne tikai Latvijā, bet
arī Jelgavā. «Turpināsim atbalstīt spēlētājus, bet darītu to pat tad, ja komanda
būtu atgriezusies 1. līgā,» tā R.Lazdiņš.

Meklēju masieres darbu.
Tālrunis 26161495, 28786129.
Pieskatīšu bērnus, apkopšu vecu cilvēku.
Pensionāre (krievvalodīga).
Tālrunis 29828932.
Šoferis ar savu evakuatoru, līdz 2 tonnām,
vai citu kravu transportēšanai.
Tālrunis 27883668.
Vīrietis meklē darbu.
Tālrunis 63028129, 26381274.
Veicu dzīvokļu remontdarbus Jelgavā.
Tālrunis 29987357.
Meklēju celtnieka vai citu darbu.
Tālrunis 26039118.
Divi celtnieki meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 27119070.

Fani: «Komanda par mērķi
cīnījās kā vienots kolektīvs»

Ne reizi dzirdēts, ka FK «Jelgava»
spēks slēpjas līdzjutējos. Uzrunātie fanu
kluba «Mītavas patrioti» biedri atzīst,
ka kopumā ar komandas sniegumu ir
apmierināti, jo, lai gan gājis visādi, izvirzītie mērķi ir sasniegti. «Ne vienmēr
viss izdodas, kā plānots, ir arī klupieni,
tomēr galvenais ir tas, ka ikviens darīja
to, ko varēja izdarīt. Komanda par mērķi
cīnījās kā vienots kolektīvs,» tā Māris
Ostelis. Tomēr viņi ne tikai piepilda tribīnes, izkliedz saukļus un dzied dziesmas,
plivina karogus un rīko uguņošanu, bet
arī vērtē futbolistu sniegumu. «Sezonas
noslēgumā ieņemtā vieta ir adekvāta,
kaut arī bija palaista garām iespēja
paņemt vēl papildu punktus un līdz ar
to arī augstāku vietu turnīra tabulā. Atsevišķās spēlēs mazliet pietrūka dukas,
varbūt arī nedaudz motivācijas pacīnīties
par visiem 100 procentiem, tomēr gri-

Sertificēts būvdarbu vadītājs.
Tāmētājs. Tālrunis 20054661.

Arī šogad Rūķu ciems
«Lediņos» gaidīs
rūķoties gribētājus!

www.junda.lv

Aizsaulē aizgājuši
GAĻINA SĻOZA (dz. 1936. g.)
SILVIJA SKADIŅA (dz. 1939. g.)
VILMA KLĀSENA (dz. 1934. g.)
ARNOLDS MAZBAHS (1905. g.)
ŅINA MISJUKA (dz. 1934. g.)
JĀNIS BARTKEVIČS (dz. 1925. g.)
VOLDEMĀRS MEIKŠĀNS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 11.11. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ANTOŅINA FJODOROVA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 11.11. plkst.14 Miera kapsētā.
ANSIS VĪTIŅŠ (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 11.11. plkst.12 no Baložu kapu
sēru nama uz Kalnciema kapiem.
MIHALINA KADZEJA (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 11.11. plkst.10 Bērzu kapsētā.
IGORS KUVŠINOVS (dz. 1958. g.).
Izvadīšana 12.11. plkst.15 Zanderu kapsētā.
VITĀLIJS RUSAKOVS (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 13.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.

6
15. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1100.sērija.
9.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.45 «De facto».*
11.25 «Eirobusiņš».*
11.55 «Ielas garumā».*
12.25 «Šeit un tagad».*
13.25 «Zīmētājs». Dokumentāla filma.
13.45 «Pinokio». Piedzīvojumu filma. 2008.g. 1.sērija.
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 40.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 50.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1100.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 9.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
7.40 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
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. 63. un 64.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 374.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 14.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.
Paragvaja – Spānija.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 32.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 24.sērija.
17.20 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 374.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
20.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
7.sērija Kanjoni.
21.10 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Basketbola apskats».
22.40 «Nekad nesaki – nekad» (ar subt.). Melodrāma.
0.20 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 15.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 60.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Daudzsēriju melodrāma. 7. un 8.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 1.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 15.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 309.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 136.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Patriotu nedēļa. «Latvija, mēs tevi dzirdam!»
21.35 Patriotu nedēļa. «Baiga vasara». Vēsturiska drāma. 2000.g.
23.50 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 4.sērija.
0.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 19.sērija.
1.45 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Betmens atgriežas». ASV piedzīvojumu filma. 1992.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 22.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 25. un 26.sērija.
7.20 «Gormiti». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.05 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 142.sērija.
11.35 «TV veikala skatlogs».
11.50 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 20. un 21.sērija.
12.55 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.30 «Gormiti». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 17.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 190.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». Realitātes šovs. 1.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 193.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 260.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 220.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 11.sērija.
2.05 «Kobra». Seriāls. 17.sērija.

tv programma
3.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 142.sērija.
3.25 «Ekstrēmās pārvērtības». Realitātes šovs. 1.sērija.
4.15 «C.S.I. Ņujorka 4». ASV seriāls. 9.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.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa». 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.). Informatīva vakara programma.
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 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1101.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 9.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Septembris». ASV melodrāma. 1996.g. 2.sērija.
14.10 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1101.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 10.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».
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Biatlons.
7,5 km sprints sievietēm.
8.00 Biatlons. 10 km sprints vīriešiem.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 65. un 66.sērija.
10.50 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.*
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 14.sērija.
12.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 15.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls. Urugvaja
– Nīderlande.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 33.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 375.sērija.
18.45 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. Hapoel Migdal – VEF.
21.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
23.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 375.sērija.
24.00 «Mana meitene» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 16.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 61.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Daudzsēriju melodrāma. 9. un 10.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 16.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 310.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 137.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Patriotu nedēļa. J.Streiča pieteikums filmai.
21.07 Patriotu nedēļa. «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas
kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.05 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 20.sērija.
1.00 «Draugi 7». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
1.55 «Piedzimšana». Detektīvfilma. 2004.g.

3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
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22.05 «TV motors».
22.35 Pārbaudes spēle futbolā. Ķīna – Latvija.*

TV3

LNT

5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 23.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 27. un 28.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 260.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 143.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 18.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Austrālijas seriāls. 191.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 194.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 261.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 176.sērija.
23.00 «Spartietis». Krimināltrilleris. 2004.g.
1.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 12.sērija.
1.55 «Kobra». Seriāls. 18.sērija.
2.50 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 143.sērija.
3.45 «C.S.I. Ņujorka 4». ASV seriāls. 10.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 17.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 62.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Vācijas daudzsēriju melodrāma
2005.g. 11. un 12.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
13.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 3.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». 17.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 311.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 138.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Patriotu nedēļa. «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 6.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 21.sērija.
0.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
1.35 «Jums pienācis pasts». Romantiska komēdija. 1998.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.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.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
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.). Informatīva vakara programma.
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 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

17. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1102.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 10.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. 21.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1102.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 11.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».
23.20 «Vides fakti».*
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
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. 67. un 68.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.30 Pārbaudes spēle futbolā. Ķīna – Latvija. Tiešraide no Ķīnas.
15.35 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1.daļa.
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ufas Salavat
Julajev – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.25 «Olimpiāde.lv»
18.45 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 2.daļa.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 16.sērija.
20.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
21.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.35 «Ātruma cilts».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 24.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 29. un 30.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 261.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 144. un 145.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 1.sērija.
12.30 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 192.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». Realitātes šovs. 3.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 195.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 262.sērija.
21.00 «Spaidervika hronikas». ASV fantāzijas piedzīvojumu
filma ģimenei. 2007.g.
23.00 «Čikāgas piecīši – Kad Latvijai bij’ 90». Koncerts.
1.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.55 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
3.45 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 144.sērija.
4.15 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 145.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
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.). Informatīva vakara programma.
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 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

18. novembris, ceturtdiena
LTV1
7.50 «Dievs, svētī Latviju!» Videofilma.
8.05 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
9.30 LR proklamēšanas dienai veltīts ekumenisks dievkalpojums.
11.00 Pirmizrāde. «Es mīlai ticēju, ne ienaidībai. Rainis».
LTV videofilma.
12.00 Latvijas Republikas Saeimas svinīgā sēde.
12.30 «Mūsu tautasdziesma».*
13.55 Nacionālo Bruņoto spēku parāde. Tiešraide no 11.
Novembra krastmalas.
14.45 «Mūsu tautasdziesma».*
15.25 TV pirmizrāde. «Vai viegli…?» Dokumentāla filma. 2010.g.
16.55 LR proklamēšanas 92.gadadienai veltītais svētku koncerts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 TV pirmizrāde. «Viļa Vītola Likteņa dārzs». LTV videofilma.
19.25 «Staro Rīga».
19.30 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera uzruna un koru
sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa.
20.15 Gaismas festivāla Staro Rīga atklāšana.
Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.

20.30 «Panorāma».
21.00 Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku salūts.
Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
21.20 «Staro Rīga».*
21.25 TV pirmizrāde. «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas
vēsturiska filma. 2008.g.
22.20 «Mīlestības dziesmas Latvijai».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 Sporta ziņas.
23.15 Laika ziņas.
23.18 «Staro Rīga».*
23.20 «Mīlestības dziesmas Latvijai».*
0.45 «Staro Rīga».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
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».*
10.05 «Vienradža ceļojums». Mākslas filma. 1. un 2.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ufas Salavat
Julajev – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 34.sērija.
16.55 «SeMS».
18.05 «Staro Rīga».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 376.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 17.sērija.
20.05 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku salūts.
Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.15 «Ziemeļu puse».
21.45 «Staro Rīga».
21.50 «Savvaļas zirgi». ASV drāma. 2009.g.
23.20 «Staro Rīga».
23.25 26.pasaules nākotnes cirka festivāls.
0.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 376.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
7.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 18.sērija.
7.30 «Toms un Džerijs. Maģiskā lode». Animācijas filma.
8.40 «Kaķi nedejo». ASV animācijas filma.
10.00 «Gulivera ceļojumi». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
13.55 LNT ziņu speciālizlaidums. Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svētku parāde. Tiešraide.
15.00 «Kasablanka». ASV laikmeta drāma. 1942.g.
17.10 «Pelnrušķītes stāsts». Romantiska komēidja. 2004.g.
19.15 «Tautas balss».
19.56 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera svētku uzruna; LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Patriotu nedēļa. «Latvijas himna visā pasaulē, svētku
uguņošana». Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.25 Patriotu nedēļa. J.Streiča pieteikums filmai.
21.27 Patriotu nedēļa. TV pirmizrāde! «Rūdolfa
mantojums». Latvijas mākslas filma. 2010.g.
23.20 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
1.30 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
3.05 «Sātana advokāts». Mistikas trilleris. 1997.g.
5.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 25.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 31. un 32.sērija.
7.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 262.sērija.
7.40 «Sarkanais jātnieks». Latvijas animācijas filma. 2009.g.
7.45 «Pavasaris Vārnu ielā». Latvijas animācijas filma. 2009.g.
8.10 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1985.g.
9.40 «Spaidervika hronikas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
11.35 «Latvijas lepnums 2009».
14.40 «Mazulis brīvsolī». ASV komēdija. 1994.g.
16.35 «Mūžīgā aukle». ASV komiska drāma. 1993.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas»; Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera svētku uzruna.
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 263.sērija.
21.00 Latvijas Republikas 92. gadadienai veltīts salūts no
11. Novembra krastmalas. Tiešraide.
21.10 «Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns». ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
0.20 «Kinomānija».
1.00 «Viņpus Šervudas meža». Piedzīvojumu filma. 2009.g.
2.40 «Mazulis brīvsolī». ASV komēdija. 1994.g.
4.25 «Nakts joki».

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.). Dokumentālu raidījumu cikls.
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.). Informatīva vakara programma.
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 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
22.50 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.

Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris
23.50 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.35 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

19. novembris, piektdiena
LTV1
7.55 «Staro Rīga».
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
8.25 «Props un Berta». Animācijas filma. 2006.g.
9.45 «Ūdensbumba resnajam runcim». Komēdija. 2004.g.
11.10 «Mana dziesma Latvijai».*
12.45 «Staro Rīga».
13.05 «Mans zaļais dārzs».*
13.35 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.05 «Vides fakti».*
14.35 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 10.sērija.
15.40 «Eirobusiņš».
16.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.30 TV pirmizrāde. «Dailes teātrim – 90». «Jaunākie
laiki». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 Tiešraide! «Dailes teātrim – 90».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Staro Rīga».*
21.15 «Dailes teātrim – 90».
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «Staro Rīga».*
23.20 «Noziegumu sezona». Itālijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2004.g. 2. sērija.
1.00 «Staro Rīga».*

LTV7
7.25 «Staro Rīga».
7.30 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 69. un 70.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.55 «Staro Rīga».
12.05 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.05 «Sporta studija».*
13.55 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls. Vācija – Spānija.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Magņitogorskas
Metallurg – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.30 «Portugāles mežonīgā piekraste». Dokumentāla filma.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 18.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 48.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Staro Rīga».
21.55 «Slepkavība draugu lokā». Piedzīvojumu drāma. 2001.g.
23.25 «Staro Rīga».
23.35 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Magņitogorskas
Metallurg – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
7.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 19.sērija.
7.30 «Misters Bīns». Animācijas filma.
8.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.30 «Dekstera laboratorija». Animācijas filma.
9.25 «Mazais leduslācēns». Animācijas filma. 2001.g.
11.00 «Lampūni. Izlaiduma klases ceļojums». Komēdija. 1995.g.
12.50 «Vējiem līdzi». ASV melodrāma. 1939.g. Režisors
17.10 «Laika mašīna». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
19.15 «Tautas balss».
19.56 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
23.05 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
1.20 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
3.05 «Izpirkuma maksa». ASV krimināldrāma. 2007.g.
4.35 «Lampūni. Izlaiduma klases ceļojums». Komēdija. 1995.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 26.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 33. un 34.sērija.
7.10 «UgunsGrēks». Seriāls. 263.sērija.
7.50 «Māsa un brālis». Latvijas animācijas filma.
8.00 «Ledus pavēlnieks». Latvijas animācijas filma. 2009.g.
8.35 «Burvīga diena». Latvijas animācijas filma. 2009.g.
8.50 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g.
10.30 «Mūžīgā aukle». ASV komiska drāma. 1993.g.
13.05 «Nekrietneles». ASV un Kanādas komēdija. 2004.g.
15.05 «Džonsonu ģimenes brīvdienas». ASV komēdija. 2004.g.
17.05 «Džumandžī». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Spiegs kaimiņos». Spraiga sižeta komēidja. 2010.g.
22.20 «Prāta vētra. Tur kaut kam jābūt». Koncerts Mežaparkā.
1.15 «Sieviešu noslēpumi». ASV drāma. 2000.g.
3.15 «Nekrietneles». ASV un Kanādas komēdija. 2004.g.

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.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
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.). Informatīva vakara programma.
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.).
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

20. novembris, sestdiena
LTV1
8.05 «Staro Rīga».
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Dabas grāmata».*
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 12.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Eirovīzijas bērni». Videofilma.
11.40 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss 2003.*
13.45 «Staro Rīga».*
13.50 «Monētas dubultportrets». Filmu studijas Ģilde
dokumentāla filma. 2008.g.
15.40 «Viļa Vītola Likteņa dārzs».*
16.35 «Staro Rīga».*
16.45 «Cilvēku planēta. Karuseļi Andu kalnos». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.03 «Latloto izloze».
21.15 Tiešraide! Bērnu Eirovīzijas dziesmu konkurss 2010.
23.25 Nakts ziņas.
23.35 «Staro Rīga».*
23.40 «Havannas blūzs». Muzikāla drāma. 2005.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
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 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 18.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 «Staro Rīga».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Magņitogorskas
Metallurg – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.05 «Staro Rīga».
17.10 «Savvaļas zirgi». ASV drāma. 2009.g.
18.40 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
19.10 «Dīvainā tikšanās» (ar subt.). Melodrāma.
20.35 «Staro Rīga».
20.40 «Akekdošu klubs».
21.10 «Doktors Mārtins». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
22.45 «Staro Rīga».
22.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Spēle par ¾. vietu.
Urugvaja – Vācija.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 6.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 13.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.40 «Skubijs Dū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
11.25 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.05 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
15.35 «Madisona apgabala tilti». ASV melodrāma. 1995.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
19.56 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vīramāte-vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
22.35 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
0.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
1.00 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
2.30 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
4.20 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 27.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 14.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 35.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.20 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.15 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.35 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 13.raidījums.
10.15 «Džumandžī». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
12.20 «Kinomānija».
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 «Spēļlaukums: atpakaļ mājās». Ģimenes filma. 2007.g.
15.15 «Dēka ar akmeni». Piedzīvojumu komēdija. 1984.g.
17.25 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 TV3 Ziņu dienests piedāvā… «Lielā aizbraukšana».
Dokumentāla filma.
20.55 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 6.raidījums.
23.10 «Lielās cerības». ASV romantiska drāma. 1998.g.
1.20 «Ienaidnieki». Zinātniskās fantastikas filma. 2006.g.
3.05 «Dēka ar akmeni». Piedzīvojumu komēidja. 1984.g.

TV programma
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.
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.).
21.30 «Krievijas sensācijas». Dokumentālu raidījumu cikls.
22.15 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.15 «Absolūtā vara». Krimināldrāma. 1997.g.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

21. novembris, svētdiena
LTV1
7.55 «Staro Rīga».
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». 13.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 41.sērija.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
11.30 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Pinokio». Piedzīvojumu filma. 2008.g. 2.sērija.
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Province».
18.45 «Nančerova». Romantiska drāma. 1999.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Staro Rīga».*
21.40 TV pirmizrāde. «Medības». Latvijas drāma. 2009.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Staro Rīga».*
23.20 «Ziemeļu puse».*
23.50 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.20 «Staro Rīga».*

LTV7
7.45 «Staro Rīga».
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
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 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 25.sērija.
13.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čeļabinskas
Traktor – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
16.25 «Bordertauna». Seriāls. 15.sērija.
16.55 «Staro Rīga».
17.00 «Basketbola apskats».*
17.30 «Slepkavība draugu lokā». Piedzīvojumu drāma. 2001.g.
19.00 «Mūsu grēki» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
20.35 «Staro Rīga».
20.40 «Londonieši». Seriāls. 20.sērija.
21.30 «Musketiere». Piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.
23.00 «Staro Rīga».
23.05 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čeļabinskas
Traktor – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāla filma.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
12.20 «Gredzenu pavēlnieks. Divi torņi». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
15.50 «Betmens uz mūžu». Piedzīvojumu filma. 1995.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 11.sērija.
19.06 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 Patriotu nedēļa. «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
0.15 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
2.40 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
4.10 «Vīramāte-vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 28.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka». Seriāls. 15.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». 36.sērija.
7.05 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.00 «Spiegs kaimiņos». Spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
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14.00 «Dejo nost!»*
16.10 «Meksikānis». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 13.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Elles puika». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2004.g.
23.00 «Džošua koks». ASV spraiga sižeta filma. 1993.g.
1.05 «Kā neviena cita». ASV drāma. 2006.g.
2.50 «Meksikānis». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.

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.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (krievu val.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas». Dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
22.20 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
0.05 «Erotiskie stāsti. Kārdinājums» (latv. val.). Erotisks seriāls.

Jelgavas pilsētas domes administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta «Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai» ietvaros izsludina pretendentu
konkursu uz šādām amata vietām (uz noteiktu laiku):

1. Projekta vadītājs (1 vakance)

Galvenie pienākumi:
- koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi un iesniegšanu
atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
- vadīt atbalstīto projektu ieviešanu;
- meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālo projektu ideju finansējuma piesaistes
iespējām;
- apkopot informāciju par investīciju projektiem, kuros iesaistās pašvaldība vai tās institūcijas, un
to ieviešanas gaitu.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība būvzinātnēs;
- vismaz viena gada darba pieredze ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu īstenošanā
– vadībā;
- teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
- labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
- precizitāte, labas komunikācijas spējas.

2. Finanšu ekonomists (1 vakance)

Galvenie pienākumi:
- veikt finanšu plānošanu projektu sagatavošanai un īstenošanai, izvērtējot plānoto projektu
finansiālo izdevīgumu, analizējot projektu finanšu riskus;
- sastādīt projektu budžetus un sekot līdzi to izpildei, piedalīties finansēšanas līgumu sagatavošanā
un sekot līdzi līguma finansiālo nosacījumu izpildei;
- apzināt un plānot kredītiestāžu izsniegto naudas līdzekļu izlietošanas efektivitāti;
- aktualizēt un analizēt pašvaldības stratēģisko plānošanas dokumentu, t.sk. investīciju plāna
īstenošanu.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
- vismaz trīs gadu darba pieredze ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu finanšu uzskaitē
un analītisku dokumentu sagatavošanā;
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
- precizitāte, labas komunikācijas spējas.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV),
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, līdz 2010. gada 23. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām:
63005569, 29196462, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

NOVEMBRĪ

Kursi

16.11. - 17.02. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
22.11. - 11.05. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
22.11. - 11.05. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
22.11. - 26.01. Darba aizsardzība un drošība
23.11. - 03.03. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
23.11. - 05.05. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
23. novembrī plkst.19 – teātru apvienība piedāvā izrādi «Tā precas
vecpuiši». Režisors I.Smiltēns. Lomās: Z.Daudziņa, J.Lisners, I.Puga, I.Smiltēns.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

25. novembrī plkst.19 – Igo koncertprogramma «Uguns». Piedalās

J.Strazds, E.Kronbergs, V.Krieviņš, M.Burkevics, J.Kristons, Z.Žvarts, Z.Biķe, P.Ķiete,
īpašā viešņa – Aisha, A.Daņiļēviča deju grupas «Dzirnas» dalībnieki.
Biļešu cena: Ls 7; 6; 5; 4.

30. novembrī plkst.10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde. Brāļi

Grimmi «Ērkšķrozīte». Režisors R.Agurs (Igaunija). Pasaku stāstīs aktieri L.Osipova
un A.Sirmais. Komponists A.Sirmais. Biļešu cena: Ls 1.

11. decembrī plkst.14 – Dailes teātra viesizrāde. M.Frati «Rīt manas
kāzas». Dvēseles trilleris 2 cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa,

H.Spanovskis, I.Briķe, A.Bērziņš , K.Freimanis, I.Dzelme. Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

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

Mēs atgriezāmies!
Atrast jelgavniekus, kuri jau gadiem kā devušies peļņā uz ārzemēm, ir tik vienkārši
– pa kādam pazīstamam būtu vai katram pilsētniekam. Taču atrast tādus, kas šo
gad 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» 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!

Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

«Esam pārvarējuši
trīsdesmitgadnieka krīzi»

«Šeit neko neiegūsim – jābrauc mājās»
Eduards Džus, kurš ar sievu Kristīni atgriezies no darba Īrijā, Anglijā
un Vācijā:
«Galvenā doma, braucot uz Īriju, man
bija papildus nopelnīt, lai varam Latvijā
normāli dzīvot. Taču pēc nepilna pusgada
nolēmām, ka tā būs mūsu nākamā dzīves
vieta, un uz Īriju pārcēlās arī Kristīne ar
dēlu.
Sākumā dažas dienas nostrādāju celtniecībā, vēlāk dabūju darbu metālapstrādes
rūpnīcā, strādāju kopā ar krieviem, lietuviešiem un pelnīju 400 eiro nedēļā. Darbs
nebija slikts, taču nedrošs – darba drošības
noteikumi bija zem katras kritikas. Viss
beidzās ar sešām šuvēm uz galvas, kuras
vēl šodien var redzēt. Visu pārdomājot,
nolēmu: ja jau reiz es te atbraucu, tad
jāstrādā ar īriem, lai varu papildināt savas
angļu valodas zināšanas, kas jau bija labā
līmenī. Meklēju darbu, ejot iekšā katrā
veikalā, stāstot, kas es tāds, ko meklēju,
ko vēlos. Un «nostrādāja» tieši manas
valodas zināšanas. Priekšnieks teica: «Tu
labi runā angliski, es tev piezvanīšu.» Man
piezvanīja, un es sāku strādāt veikalā, kur
pārdod kamīnus, braukāju pa visu Īriju,
tos uzstādīju. Maksāja labi – no 450 līdz
470 eiro nedēļā, tāpēc varējām atļauties
visu, katru nedēļas nogali braucām ekskursijās. Dzīves līmenis bija augsts.

Taču viss sarežģījās, jo dēlam nepatika
šis klimats, viņš ļoti bieži slimoja. Tieši
viņa dēļ pārcēlāmies atpakaļ uz Latviju.
Taču, šķiet, te par daudz atkal saklausījos,
ka Latvijā klāsies slikti, un pirmskrīzes
laikā atkal aizbraucu uz Angliju. Darbu
atradu pēc vecās taktikas. Strādāju veikalā
par «busa» šoferi, taču nedēļas laikā neizdevās atrast dzīvesvietu, tāpēc nevarēju
tur palikt. Kristīne zvanīja, lai braucu uz
Vāciju, būs darbs pasta servisā. Aizbraucu, un man pievienojās arī ģimene. Sāku
strādāt Vācijas paku piegādāšanas servisā
– darbs no pulksten 4 rītā līdz 20.30 vai
ilgāk, un tā piecas dienas nedēļā vadāju pakas. Alga – 1400 eiro mēnesī, taču tas bija
maz. Paši vācieši pelnīja krietni vairāk.
Vēl izrādījās, ka tu nevari būt vienkārši
strādnieks – līdzko sāc strādāt, kļūsti par
uzņēmēju, tāpēc jāmaksā vēl atsevišķi nodokļi, kas algu būtiski samazina. Arī mazo
bērnudārzā nevarējām iekārtot...
Vienu dienu aptvēru, ka nevarēsim to
izturēt. Ar asarām acīs zvanīju Kristīnei
un teicu: «Mēs neko šeit neiegūsim, ir
jābrauc mājās!» Tas notika šogad, kad
vienas dienas laikā sapakojām mantas
un ar savu auto braucām atpakaļ uz
Jelgavu – mājām. Kad priekšnieks man
četros no rīta zvanīja un prasīja, kur
esmu, jau bijām pie Vācijas robežas. Viņš
apšmauca mani, es viņu.
Mans secinājums – simts reizes ir
jāpadomā, pirms dodies prom. Ja tev ir
ģimene, vieta, kur dzīvot, stabils darbs,
kaut arī ne tas augstāk atalgotais, labāk
ir palikt te, jo arī ārzemēs nav viegli.
Patiesībā tevi tur kā viesstrādnieku
visu laiku vēlas tikai apšmaukt. Labāk
ir varbūt mazāk pelnīt, toties zināt, ka
darbs ir stabils. Šobrīd turpinu strādāt
policijā, kur strādāju pirms aizbraukšanas. Tāpat kā ārzemēs, staigājot pa
veikaliem, esmu atradis arī otru darbu
– būvmateriālu veikalā «Pilsēta», un
man tas ļoti patīk. Bet Kristīne turpina
strādāt par juristi. Pēc lielās «ceļošanas»
esam sapratuši, ka iespējas ir tepat, tās
tikai jāatrod.»

 Ritma Gaidamoviča

«Dejošana man nav tikai
prieks, pieradums, bet gan
liela bauda. Es to salīdzinu ar
gaisu, ko elpojam. «Ritums»
jau 30 gadus ir mana otrā
ģimene, un ģimenes mainīt
nevar, tāpēc arī esmu uzticīga
tieši šim kolektīvam. Protams,
uzspīd saule, ir kāds mākonis,
taču tā ir jebkurā ģimenē,» tā
Gundega Kuciņa, kura vidē
jās paaudzes deju ansamblī
«Ritums» dejojusi no pirmās
dienas. Šis kolektīvs 13. no
vembrī pulksten 19 svinēs
savu 30. dzimšanas dienu.

Deju ansambli «Ritums» pirms 30
gadiem dibināja nu jau mūžībā aizgājusī
Maija Sālzirne, pēc viņas kolektīvu no
1994. gada vadīja Anda Zeidmane, bet
nu jau divus gadus vadību pārņēmusi
Laura Grinberga. Šo kolektīvu var saukt
par ģimeniskāko. Un ne tikai tāpēc,
ka dejotāji jūtas kā viena liela ģimene,
bet gan tāpēc, ka no laiku laikiem šeit
dejojušas ģimenes – vīri un sievas. Tā ir
arī šodien.
«Ritums» var lepoties ar to, ka bijis
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
pirmais vidējās paaudzes deju kolekfoto Ivars Veiliņš
tīvs Jelgavā. Tikai pēdējos gados tam
saradušies konkurenti, lai cīnītos par
Kultūras pasākumi
dejotājiem. «Apvienojās «Jaunības» un
 12. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas «Kalves» dejotāji, kuri bija aizgājuši
sarīkojums «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...». Ieeja – bez maksas (kultūras nama no jauniešu kolektīviem un izveidojuši
ģimenes. Bija liels prieks un entuziasms,
Mazajā zālē).
 13. novembrī pulksten 17 – Poļu kultūras dienu gaitā – jauniešu senās mūzikas ka var turpināt dejot. Koncertos bija
pilnas zāles, dejojām pat Dzintaru konansambļa no Belostokas koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 13. novembrī pulksten 19 – TDA «Ritums» 30 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena certzālē, skatītāji pēc mūsu uzstāšanās
cēlās kājās. Aplausi, ovācijas, asaras.
– Ls 2; 1 (pensionāriem un bērniem) (kultūras namā).
 14. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu gaitā – piemiņas plāksnes atklāšana Tagad tas mainījies. Tas varbūt tāpēc,
ka agrāk dejas bija vienkāršākas, taču
Katiņas upuriem (Svētbirzē).
 15. novembrī pulksten 17.30 – Bilingvālā bukleta prezentācija un naturalizācijas ļoti emocionālas, tagad – ļoti sarežģītas
un dažkārt bezpersoniskas,» atmiņas
kursu noslēguma pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 16. novembrī pulksten 17.30 – klaviermūzikas koncerts. Ieeja – bez maksas (Jel- stāsta G.Kuciņa.
gavas Mūzikas vidusskolā).
 16. novembrī pulksten 19 – koncerts «Latviešu kino zelta dziesmas». Koncertā Lielas personības
kopā ar «Mirage Jazz Orchestra» piedalīsies Aisha, A.Ērglis, I.Akuratere, I.Pētersons, te jūtas kā cilvēki
Bijušā vadītāja A.Zeidmane atzīst, ka
J.Stībelis, L.Reiniks, L.Šomase, A.Auzāns, K.Zaharova un D.Skutelis. Biļešu cena –
Ls 10; 9; 8; 7 (kultūras namā).
Bērnu rītā mazos pirmo reizi
 17. novembrī pulksten 13 – Svētku koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas
varēs atstāt auklītei
vidusskolas koncertzālē).
Svētdien, 14. novembrī, no pulksten 11
 17. novembrī pulksten 12 – konkurss jauniešiem «Reiz Jelgavā» (Sabiedrības
līdz 14 ēdnīcā «Hercogs» norisināsies
integrācijas pārvaldes zālē).
kārtējais Bērnu rīts, šoreiz – ar Ragani 20. novembrī pulksten 16 – Paula Dambja autorkoncerts «Latvju korāļi». Piedalās
ņām. Gaidīti dažāda vecuma bērni, lai
ērģelnieks L.Džeriņš, Svētās Annas katedrāles koris un solisti, diriģents A.Jansons (Svētās
kopā jautri pavadītu svētdienu. Dalības
Annas katedrālē).
maksa – 0,50 lati. Organizatore Jolanta
Izstādes
Kupriša informē, ka šajā reizē Bērnu rīts
piedāvās jaunu pakalpojumu, proti, vecā Līdz 30. novembrim – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
ki savu mazuli varēs atstāt auklītei, kura
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
mazajam palīdzēs gan veidot darbiņu,
 Līdz 30. novembrim – Harija Liepiņa fotoizstāde «Zemgalības zīmes» (kultūras
gan rotaļāties. Pakalpojums pieejams
nama 2. stāvā).
par atsevišķu samaksu. Lūgums iepriekš
 Līdz 1. decembrim – fotoizstāde «Multietniskā Jelgava laikmetu griežos» (Jelgavas
pieteikties pa tālruni 26001113. Bērnu
Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
rīta programmā iekļautas dažādas spēles,
 Līdz 23. novembrim – Valerijana Dadžāna gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskās
rotaļas un aktivitātes, zīmēšana un krābibliotēkas galerijā).
sošana, būs iespēja veidot kādu darbiņu,
 No 16. novembra – Pērnavas mākslinieku darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
kuru varēs ņemt līdzi uz mājām.
Vēstures un mākslas muzejā).

«Ritums» no laika gala bijis kolektīvs,
kurš apvienojis lielas personības – vadītājus, prokurorus, doktorus, profesorus un
deputātus, piemēram, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru, profesorus Kasparu Vārtukapteini un
Dzidru Kreišmani, bijušo Jelgavas domes
deputātu Arni Razminoviču. «Taču te
vienmēr visi bijuši vienlīdzīgi. Patiesībā
jau cilvēki, kuri strādāja augstos amatos,
kuriem bija jādomā par katru pateikto
vārdu, šeit beidzot jutās kā cilvēki, jo
viņiem nebija uzliktas bremzes,» tā
A.Zeidmane. Gan dejotāji, gan vadītāji
atzīst, ka pats galvenais vienmēr esot
bijusi mikrovide kolektīvā un tā te gan
tad, gan tagad ir laba. Katrs vadītājs
nācis ar jaunām vēsmām, pārmaiņām,
taču ienesis arī savu odziņu un kolektīvu
vienmēr pacēlis. «Ar ko atšķiras tautas
dejas no pārējām? Tautas deja – tas ir kolektīvs, astoņi pāri jeb 16 cilvēki. Ja kāds
neatnāk, iegāzts viss kolektīvs. Korī, ja
soprāniem trūks viena dziedātāja, to tik
ļoti nejutīs, ja neatnāks sporta dejās,
būs iegāzts partneris un treneri. Manuprāt, tautas deju kolektīvs uzliek lielu
atbildību un reizē audzina raksturu,»
tā A.Zeidmane.

Galvenais – harmonija

Ausma Markevica «Ritumā» nodejojusi 27 gadus un šodien par to saka:
«Tā bija mana paralēlā dzīve. Te bija
draugi, kuri vienmēr priekos vai bēdās
palīdzēs.» Pirms trijiem gadiem gan
personisku iemeslu dēļ kolektīvu pametusi, taču deja joprojām viņai mīļa
– šobrīd izvēlējusies līnijdejas, jo tās
neaizņem tik daudz laika kā tautas dejas
ar mēģinājumiem un koncertiem teju
katru nedēļas nogali. Viesturs Burkāns
«Ritumā» aizvadījis 17 gadus, bet viņa
kundze Anna – 18. «Protams, var teikt,
ka dejošana sniedza fizisko attīstību, taču
man šķiet, ka te galvenais bija harmonija
– harmonija starp dejotājiem, harmonija
starp dejotājiem un mūziku, harmonija
starp dejotājiem un tautas tradīcijām,
un tā mēs varētu turpināt bezgalīgi.
Es dzīvi «Ritumā» varētu iedalīt trīs

Vidējās paaudzes
deju ansamblis
«Ritums»
13. novembrī
pulksten 19
Jelgavas kultū
ras namā visus
aicina uz savas
30. dzimšanas
dienas koncertu.
Foto no
«Rituma» arhīva
posmos. Tālajā 90. gadā, kad bērni bija
mazi, tas bija veids, kā izrauties no
mājas, iekļauties Jelgavas sabiedriskajā
dzīvē, 1995. – 1997. gadā tā bija iespēja
izbraukt ārpus valsts, iekļauties citās
kultūrās, piedalīties festivālos, bet pirms
pieciem, septiņiem gadiem – spēja izkļūt
no ekonomiskās vides, ieejot kultūrā,» tā
V.Burkāns.

Jubileja ar jaunajiem
un vecajiem dejotājiem

Pirms diviem gadiem nomainījusies
trešā kolektīva vadītāja un līdz ar viņu
– arī dejotāji. «Neskatoties uz lielo gadu
skaitli – 30 –, šobrīd kolektīvā ir tādi,
kuriem ne tikai jāiepazīstas ar «Ritumu»,
bet arī ar palēcienu un polku. Taču tam
visam ir savs smeķis. Sākums bija grūts,
taču nu varu teikt, ka esam ieskrējušies un jau atkal sevi varam saukt par
lielu ģimeni, kas turpina tradīciju,» tā
L.Grinberga. «Tā kā ar jauno vadītāju
sākām no nulles, manuprāt, viņai ir
izdevies no jauna pacelt kolektīvu. Taču
tagad te ir ārkārtīgi patīkam atmosfēra,
un tas ir galvenais,» tā G.Kuciņa. «30
gados, līdzīgi kā cilvēkiem, arī kolektīvam pienāk krīze, kad pārdomā, kas
svarīgs, kas nav. Man šķiet, ka mēs to
krīzi esam pievārējuši, mēs spītējam
tai,» tā L.Grinberga, A.Zeidmane vien
piebilst: «Pastāvēs, kas mainīsies, un
nu «Ritums» ir ieguvis jaunu seju.» Lai
redzētu, kāds tad izskatās šā brīža «Ritums», ikviens 13. novembrī pulksten 19
aicināts to novērtēt jubilejas koncertā.
«Svaigumu koncertā noteikti ienesīs
manas dejas. Tāpat parādīsim skatītājiem mūsu sadarbību ar Ikšķiles vokālo
ansambli «Grams». Divas no dejām būs
ar viņu pavadījumu,» tā L.Grinberga.
Jubilejas reizei patīkamu pārsteigumu
gatavo arī A.Zeidmane ar bijušajiem
ritumniekiem, proti, viņi izdejos desmit
vecās dejas, kuras dažādos gados dejojuši
«Rituma» dalībnieki. A.Zeidmane atklāj,
ka kopā izdevies sapulcēt ap 60 dejotāju.
«Mums ir prieks, ka iepriekšējo gadu
dejotāji spodrina kurpes un nāk dejot ar
mums,» atzīst L.Grinberga.

Durvis ver bērnu izpriecu
centrs «Bossiks»

Nacionālo kultūras biedrību
koncerts

Gaidot lielākus un mazākus jelgavniekus,
sestdien, 13. novembrī, pulksten 11
Pulkveža Brieža ielā 4 durvis vērs bērnu
izpriecu centrs «Bossiks». Tajā gaidīti
bērni no sešu mēnešu vecuma. Mazākajiem būs īpaša Bēbīšu istaba, mazliet
lielākiem – 18 x 6 metru piedzīvojumu
labirints, bet padsmitgadniekiem – dažādas simulācijas spēles. Centra saimniece
Līga Saulīte informē, ka atklāšanas dienā
pirmie 20 mazākie apmeklētāji varēs
iegūt divu stundu brīvbiļeti, bet pirmie
desmit, kuri dosies uz simulāciju spēli,
– divus žetonus par brīvu. Atvēršanas
dienā – izklaides un foto ar bitīti Zummīti, konfektes. Turpmāk centrs strādās
katru dienu no pulksten 11 līdz 19.

12. novembrī pulksten 18 uz tradicionālo
Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīto koncertu «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem» kultūras nama Mazajā
zālē ielūdz Jelgavas nacionālās kultūras
biedrības. Ieeja pasākumā – bez maksas.
Koncertā uzstāsies krievu biedrības ansamblis «Slavjanočka», ukraiņu kultūras
biedrības ansamblis «Džerelo», ukraiņu
jauniešu ansamblis, baltkrievu biedrības
ansamblis «Ļanok», ebreju biedrības deju
kolektīvs, kā arī jauniešu senās mūzikas
ansamblis no Jelgavas sadraudzības
pilsētas Belostokas un jauniešu deju
kolektīvs «Vēja zirdziņš», bet dzeju lasīs
Jelgavas 5. vidusskolas teātra studijas
«Čaika» aktieri.

