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18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt par brīvu
 Sintija Čepanone

Lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju
piedalīties Latvijas Republikas proklamēšanas
93. gadadienas svētku
pasākumos, Jelgavas pilsētas dome nolēma, ka
18. novembrī pasažieri
visos Jelgavas pilsētas
sabiedriskā transporta
maršrutos tiks pārvadāti
bez maksas.

Izdevumi, kas šī iemesla dēļ
būs radušies SIA «Jelgavas Autobusu parks», tiks apmaksāti
no Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada pamatbudžetā
paredzētās sadaļas «Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem».
Paredzams, ka plānotie izdevumi būs apmēram 5,5 tūkstoši
latu, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā. Pilsētas autobusu
kursēšanas grafiks pieejams
mājas lapā www.jap.lv.

Valsts svētkos – Lāpu gājiens,
ugunszīmes un uguņošana
 Ritma Gaidamoviča

Ja viss noritēs, kā plānots, jau nākamnedēļ transporta kustība būs atklāta
Raiņa ielas posmā no Sarmas līdz Pasta ielai – tur būs uzklāta asfalta apakškārta, lai darbus atkal turpinātu pavasarī. Savukārt pārējā ielas daļā darbi
turpināsies tik ilgi, kamēr to atļaus laika apstākļi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Līdz valsts svētkiem satiksmei jābūt atklātai
Raiņa ielas posmā no
Sarmas līdz Pasta ielai
– to apņēmies nodrošināt būvdarbu veicējs CBS
«Igate». «Jau šonedēļ
asfalta apakškārta Raiņa
ielā tiks klāta no Mātera
līdz Pasta ielai. Ja laika
apstākļi arī turpmākajās
dienās būs šiem darbiem
labvēlīgi, plānotais tiks
īstenots,» atzīst «Igates»
projektu vadītājs Andris
Cālītis.
Arī CBS «Igate» direktors Vilnis
Millers apliecina, ka pašlaik nav
būtisku šķēršļu, lai sekmīgi varētu
turpināties Raiņa ielas rekonstrukcijas darbi. «Drīzumā asfalta

apakškārta būs uzklāta Raiņa ielā
no Sarmas līdz Pasta ielai un šis
posms tiks atvērts satiksmei. Kamēr vien laika apstākļi ļaus, darbs
intensīvi turpināsies gan šajā ielas
posmā, galvenokārt «pieslīpējot»
gājēju ietves, gan atlikušajā Raiņa
ielas daļā, kur lielākoties vēl notiek
apakšzemes komunikāciju izbūve,
jo paralēli ielas būvniecībai tiek
realizēts arī ūdenssaimniecības attīstības projekts,» stāsta V.Millers.
Tieši apjomīgie apakšzemes darbi
ir iemesls, kāpēc «Igate» pašlaik
vēl ir piesardzīga, runājot par citu
Raiņa ielas posmu atklāšanu satiksmei, taču, visticamāk, piekļūšana
objektiem pa Raiņa ielu vēl šogad
varētu tikt nodrošināta arī posmā
no Akadēmijas līdz Elektrības ielai.
«Viss atkarīgs no laika apstākļiem
– tehnoloģiskais pārtraukums
ielas rekonstrukcijā būs vien tad,
kad gaisa temperatūras dēļ darbus

tiešām vairs nevarēsim veikt, arī
pavasarī tie atsāksies, tiklīdz būs
tiem atbilstoši laika apstākļi,»
apstiprina V.Millers, piebilstot, ka
vairāk nekā sākotnēji plānots šajā
gadā izdevies paveikt gan labvēlīgo
laika apstākļu dēļ, gan tādēļ, ka
visiem iesaistītajiem darbiniekiem
– gan komunikāciju būvniekiem,
gan ceļiniekiem – ir nopietna attieksme pret darbu.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done norāda, ka saskaņā
ar līgumu Raiņa ielai jābūt rekonstruētai līdz nākamā gada augustam,
taču jau pašlaik būvdarbu veicējs
apsteidz plānoto darbu grafiku.
«Kad apakškārta vienlaidus būs
uzklāta posmā no Sarmas līdz Pasta
ielai un tur atjaunota satiksme,
tostarp sabiedriskā transporta
kustība, ļausim būvuzņēmējam
slēgt Katoļu ielas krustojumu,» tā

D.Done.
Jāatgādina, ka pašlaik asfalta
apakškārta uzklāta Raiņa ielas
posmā no Sarmas ielas līdz bankai
«Citadele». Šajā nedēļā norisinājās
sagatavošanās darbi apakškārtas
ieklāšanai arī atlikušajā posmā līdz
Pasta ielai. Pēc tam šis posms tiks
atklāts satiksmei, bet pavasarī darbi
noslēgsies ar otrās asfalta kārtas
uzklāšanu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Raiņa ielas rekonstrukcija
ir tikai viens posms no vērienīgā
ERAF līdzfinansētā projekta «Ielu
infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana», ko
šajā gadā sāka īstenot pašvaldība
– pašlaik būvdarbi notiek arī Čakstes bulvārī posmā no Raiņa līdz
Lielajai ielai, savukārt perspektīvā
paredzēts sakārtot arī Lielo ielu
no Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim.

Izņems kokus, kas apdraud gāzes komunikācijas
 Sintija Čepanone

preses sekretārs Vinsents Makaris, uzņēmums savu komuniUzņēmums «Latvijas
kāciju apsekošanu veic regulāri,
gāze» mūsu pilsētā
fiksējot to stāvokli. «Viena no
fiksējis apmēram 100
aktuālākajām problēmām ne
kokus, kas jau bojājuši
tikai Jelgavā, bet visā Latvijā
vai apdraud gāzesvada
ir koki, kuru saknes rada gāstāvokli. Galvenokārt
zesvada bojājumus un līdz ar to
koki, kas drošības apavārijas draudus. Normatīvie
svērumu dēļ jāizņem,
akti paredz, ka pusotra metra
atrodas daudzdzīvokļu
attālumā no gāzesvada koki
māju pagalmos.
un krūmi nedrīkst būt, taču
realitātē situācija diemžēl ir citāKā norāda «Latvijas gāzes» da,» problēmu atklāj V.Makaris,

skaidrojot, ka šāda situācija lielākoties izveidojusies vietās, kur
gāzesvads izbūvēts vēl padomju
gados, un laika gaitā iedzīvotāji
uz tiem vai to tiešā tuvumā sastādījuši kokus.
Pašlaik Jelgavā apzinātas
vairākas adreses, kur apdraudējumu gāzesvadam rada koku
saknes, un šie koki ir jāizņem, lai
novērstu iespējamos gāzesvada
bojājumus, tostarp gāzes noplūdi. «Galvenokārt šādi koki fiksēti
daudzdzīvokļu māju pagalmos,

turklāt nereti tie ne tikai bojā
gāzes komunikācijas, bet arī
liedz avārijas dienestu automašīnu piekļūšanu objektiem, ja
rastos kritiska situācija un būtu
nepieciešama glābēju palīdzība,»
tā V.Makaris. Viņš norāda, ka par
kokiem, kas drošības apsvērumu
dēļ jānozāģē un to saknes jāizrok,
informēta arī pašvaldība.
Pašvaldība, izprotot situācijas nopietnību, pret «Latvijas
gāzes» atzīmēto koku izciršanu
neiebildīs.

Rīt, 11. novembrī,
Latvijā atzīmēs Lāčplēša dienu. Jelgavnieki šajā dienā
aicināti doties Lāpu
gājienā un godināt
brīvības cīnītājus pie
pieminekļa Jelgavas
atbrīvotājiem. Bet
pēc nedēļas, 18. novembrī, ir Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadiena.
Arī šajā dienā mūsu
pilsētā būs plaša
svētku programma
– bezmaksas koncerti, svecīšu iedegšana,
tautas sadziedāšanās Hercoga Jēkaba
laukumā un uguņošana.
Jau šonedēļ pilsēta ieguvusi svētku noformējumu. Uz
abiem tiltiem – pār Lielupi
un Driksu – pie apgaismes
stabiem piestiprināti Latvijas
karogi, bet Hercoga Jēkaba
laukumu papildinājuši trīs
simboliski kamoli, kas «satīti»
no Latvijas karoga krāsas lentēm. Savukārt pilsētas autobusus 11. un 18. novembrī pirmo
reizi rotās Latvijas un pilsētas
karodziņi.
Rītvakar pulksten 17 pilsētnieki no Dambja ielas, Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
mītnes, dosies ikgadējā Lāpu
gājienā. Tas virzīsies pa Lielo
ielu, Pasta, Stacijas ielu un no-

slēgsies pie Lāčplēša pieminekļa. Autovadītājiem jārēķinās,
ka no pulksten 17 līdz 17.45
pakāpeniski šajās ielās tiks
slēgta satiksme. To atjaunos,
tiklīdz aizies gājiena dalībnieki.
Jāpiebilst, ka uz brīdi satiksme
tiks slēgta arī stacijas aplī, tāpat īslaicīgi ar ierobežojumiem
jārēķinās 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 varēs piekļūt tikai kājām vai ar pilsētas
sabiedrisko transportu.
Turpinot svētku programmu,
13. novembrī pulksten 15 Jelgavas kultūras namā izskanēs
Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācijas koncerts
«Caur trejdeviņiem gaismas
lokiem», kas veltīts Latvijai.
Bet valsts dzimšanas dienas
priekšvakarā, 17. novembrī,
notiks tradicionālā pieņemšana
pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa, kurā tiks
pasniegti pilsētas augstākie
apbalvojumi «Goda zīme» un
«Goda raksts».
Latvijas 93. dzimšanas dienas
svinības 18. novembrī pulksten 10 ievadīs ekumēniskais
dievkalpojums Svētās Annas
baznīcā. Turpat pulksten 13
ikviens aicināts uz bezmaksas
garīgās mūzikas koncertu, kurā
skanēs latviešu un pasaules
komponistu dziesmas Tirkīzzilā kora ansambļa un Žorža
Siksnas izpildījumā.
Turpinājums 3.lpp.

Hercoga Jēkaba laukumu pirms svētkiem papildinājuši trīs simboliski kamoli, kas «satīti» no Latvijas karoga krāsas lentēm.
Foto: Ivars Veiliņš
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ZOC ik mēnesi apmeklē 5000
cilvēku

Pilsētnieks vērtē

Vai Latvijā būtu
nepieciešams kredītbirojs,
pieejamas mazākas, bet pietiekami ņemta ar hokeja treniņnometņu kurš apkopotu informāciju
laba līmeņa sporta bāzes, tādējādi dalībniekiem, vasaras sezonā, kad
sportistiem no Bauskas vai Dobeles tas ir visaktuālāk, aizņemtas ir arī par visiem parādniekiem?

nav nepieciešams mērot ceļu uz citas naktsmītnes. Visvairāk pieJelgavu, lai aizvadītu treniņus.
trūkst ekonomiskā tipa sportistu
viesnīcu vai hosteļu, kur par salīEsat izsludinājuši iepirkumu dzinoši nelielu samaksu civilizētos
par apgaismes stabu izbūvi apstākļos varētu apmesties sporta
futbola stadionam. Kādēļ tas komandas gan uz sacensību, gan
netika izdarīts, būvējot kom- vasaras treniņnometņu laiku. Ne
pleksu?
mazāk svarīgi būtu izveidot sporta
Sākotnēji tika plānots vispārē- internāta grupas, lai varētu piejais stadiona apgaismojums, kas saistīt perspektīvākos sportistus
neatbilda starptautisku sacensību arī no tuvējās apkārtnes. Bez
rīkošanai. Novērtējot ZOC perspek- sporta internāta sistēmas, kurā
tīvas, tika nolemts, ka pareizāk būtu atbilstošos apstākļos trenētos peruzbūvēt modernu un starptautisko spektīvākie basketbolisti, hokejisti
sacensību prasībām atbilstošu un futbolisti, diezin vai tuvākajā
apgaismojumu, un tika sagatavota nākotnē spēsim sagatavot spēlētānepieciešamā projekta dokumen- jus nacionālās izlases līmenim. Ir
tācija, kas prasīja zināmu laiku. iecere bijušo skolas ēku pārveidot
Šobrīd izsludināts iepirkums, un jau tieši par šādu vietu, kur sportisti
nākamajā pavasarī varēsim uzsākt vai citi klienti varētu apmesties,
apgaismojuma stabu montāžu. Tie pārnakšņot.
nodrošinās ne vien iespēju rīkot
Kādas iespējas ZOC piedāvā
«Jau nākamā gada pavasarī uzsāksim apgaismes stabu izbūvi stadionā, lai ZOC varētu notikt visaugstākā sporta un kultūras pasākumus stalīmeņa sporta un kultūras pasākumi arī diennakts tumšajā laikā. Apgaismojums atbildīs visām prasībām, dionā diennakts tumšajā laikā, bet iedzīvotājiem, kuri profesi
lai no pasākumiem varētu organizēt televīzijas translācijas,» uzsver SIA «Zemgales Olimpiskais centrs» arī iespēju translēt šos pasākumus onāli ar sportu nenodarbovaldes loceklis Armands Ozollapa.
Foto: Ivars Veiliņš televīzijā. Tas attiecas gan uz dažā- jas?
diem koncertiem, gan uz futbola
Te galvenokārt būtu jārunā par
 Jānis Kovaļevskis
dota sportam, veselīgu dzīvesveidu ir piedāvāt sporta spēļu, sacensību, un vieglatlētikas sacensībām. Lielā vasaras periodu, kad var izmantot
rosinošiem pasākumiem, bet reizēm kā arī dažāda formāta kultūras pa- mērā tieši pateicoties mūsu inicia- āra laukumus, jo vakara stundās
«Strādājot sporta komšeit notiks arī kultūras pasākumi, sākumu organizatoriem atbilstošas tīvai izbūvēt šos apgaismes stabus, un brīvdienās gan sporta zāle,
pleksā «Zemgale», par
tādējādi dažādojot kultūras iespējas telpas, iespēju robežās arī inventāru LFF piekrita veidot ZOC kā U-21 gan sintētiskā seguma futbola
savu prioritāti izvirzīju
pilsētā. Neesam izvirzījuši kādas un kvalitatīvu servisu. Paši pasāku- nacionālās izlases bāzes vietu. Tāpat laukums ir noslogots. Jau šovasar
rūpes par nevainojamu
konkrētas prioritātes pa sporta mus neorganizējam.
nav izslēgta iespēja, ka mūsu sta- cilvēki izmantoja iespēju un spēlēja
ledus kvalitāti, bet, uzveidiem, bet laba sadarbība šobrīd
dionā kādu spēli varētu aizvadīt arī pludmales volejbolu. Nākamgad
sākot darbu Zemgales
veidojas ar Latvijas Futbola federāKas ir būtiskākais – piedāvāt nacionālā futbola izlase, jo atbilstošs volejbolistiem piedāvāsim arī āra
Olimpiskajā centrā (ZOC),
ciju (LFF), kura izteikusi vēlmi ZOC kvalitatīvus treniņu apstākļus mākslīgais apgaismojums šobrīd dušas. Par nelielu samaksu iespēesmu sapratis, ka šī cennoteikt kā U-21 nacionālās izlases vietējiem sportistiem vai or- pieejams tikai «Skonto» stadionā jams izmantot arī brīvdabas sporta
tra vizītkarte lielā mērā ir
bāzes vietu. Tāpat cieši kontakti ganizēt lielāka mēroga sporta Rīgā un Liepājā.
spēļu laukumu, kurā var spēlēt
futbola laukuma zāliens.
mums ir ar volejbola, basketbola, sacensības?
basketbolu, volejbolu un strītbolu.
Ja sporta zāli varam vienvieglatlētikas un citām sporta
Mēs cenšamies šīs lietas sabaPamazām iekļaujaties starp- Tāpat, piesakoties pie dežuranta,
kārši izmazgāt, tad kvalifederācijām un klubiem. Esmu lansēt. Šobrīd sporta spēļu zāles tautisko sporta notikumu ap- laikā, kad nenotiek sacensības
tatīva zāliena uzturēšanā
veicis arī uzņēmuma saimniecisko noslodze ir aptuveni 60 procenti, ritē. Kuriem sporta veidiem vai treniņi, var izmantot stadiona
nepieciešams ieguldīt ne
revīziju, kura apliecināja, ka centra kas ir diezgan labs rādītājs, jo, ZOC, jūsuprāt, ir vislabāk pie- skrejceļu. Plānojam, ka arī šoziem,
mazums pūļu,» spriež
uzturēšanas izdevumus iespējams piemēram, Ventspilī noslogojums mērots?
tāpat kā pērn, stadionā izveidosim
SIA «Zemgales Olimpissamazināt, jo līdz šim noslēgtie ir tikai ap 50 procentiem. GalveKā jau minēju, nevēlos izcelt distanču slēpošanas trasi. Visa gada
kais centrs» valdes lolīgumi par uzkopšanas un apsardzes nokārt brīvais laiks ir līdz pulksten kādus konkrētus sporta veidus, garumā piedāvājam apmeklēt arī
ceklis Armands Ozollapa,
pakalpojumiem bija ar augstākām 13. Šobrīd esam
bet līdz šim cen- trenažieru zāli profesionāla inskurš pilsētas nozīmīgāizmaksām nekā gadījumā, ja to da- uzsākuši sarunas Par Zemgales Olimpisko centru trā jau notikušas truktora uzraudzībā. Esam atvērti
kās sporta būves vadības
rītu paši. Ir veikti arī citi grozījumi gan ar skolām, Nodots ekspluatācijā: 2010. gada
Eiropas jaunat- piedāvājumiem arī par to, kā labāk
grožus pārņēma tikai šā
līgumos, samazinot izmaksas vai gan pirmsskolas septembrī
nes čempionāta izmantot mūsu plašos vestibilus.
gada jūlijā.
pārtraucot līgumattiecības.
izglītības iestā- Kopējā platība: 61 520 m2
atlases spēles vodēm par iespē- Galvenie objekti: sporta spēļu zāle, futbola
lejbolā, vairākas
Kādus sporta un kultūras
ZOC tika atklāts pagājušā gada
Kā veidojas ZOC budžets?
jam sportot ZOC laukums ar zāliena segumu, futbola laukums starptautiskas pasākumus plānojat organizēt
septembrī, kad šo notikumu iezīCentra ieņēmumus veido maksa rīta stundās. ar sintētisko segumu, BMX trase, pludmales
futzāla sacensī- ZOC tuvākā gada laikā?
volejbola laukums, brīvdabas sporta spēļu
mēja gan tā brīža Valsts prezidenta par telpu nomu dažādām sporta un Pēcpusdienās un
bas, Latvijas basTradicionāli pie mums notiks
laukumi
Valda Zatlera vizīte, gan vēsturiska kultūras aktivitātēm, maksa par vakara stundās Galvenās sporta halles platība – 1631 m2
ketbola Zvaigžņu Latvijas čempionāta spēles basketfutbola spēle starp FK «Jelgava» un skolu un sporta klubu nodarbībām zāle ir noslogo- Zāles griestu augstums – 12,55 m
spēle, nacionālās bolā, futbolā, lakrosā. «Shenker»
tobrīd Anglijas premjerlīgas klubu un aizvadītajām spēlēm, kā arī tie ta. Arī sintētiskā Skatītāju ietilpība zālē – 2064
basketbola izla- kausa izcīņas spēles volejbolā,
«Blackpool». Gads ir pietiekami līdzekļi, kurus saņemam no spor- seguma futbola Skatītāju ietilpība futbola stadiona
ses pārbaudes Latvijas čempionāti tādos sporta
ilgs laiks, lai atskatītos uz to, cik ta federācijām par starptautisku laukumu varam tribīnēs – 1560
spēles pret Krie- veidos kā vieglatlētika, bokss,
veiksmīgi centrs iekļāvies pilsētas sporta pasākumu norisi. Tāpat piedāvāt tikai Būvniecības izmaksas – ap 16 miljoniem latu viju un Lielbri- džudo, BMX, triatlons un citi
sabiedriskajā dzīvē. A.Ozollapa no- iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir rīta stundās, jo Strādājošo skaits – 14
tāniju, Lakrosa sporta pasākumi. Arī nākamgad
rāda, ka viņa galvenais uzdevums, iespēja apmeklēt mūsu trenažieru pārējā laikā šeit
festivāls, kā arī pie mums būs lielākais starptaustājoties amatā, bija optimizēt zāli, relaksācijas centru un izmantot aktīvi sporto futbolisti un Jelgavas virkne citu pasākumu.
tiskais bērnu futbola festivāls
centra uzturēšanas izmaksas, kā konferenču zāles piedāvātās iespē- lakrosa kluba pārstāvji.
Latvijā «City cup», iecerēts grupas
arī mērķtiecīgi sadarboties ar sporta jas. Šobrīd uzņēmējiem piedāvājam
Viena no problēmām plaša «Prāta vētra» organizētais minifederācijām un vietējiem sporta arī izvietot reklāmu centra teritoriPēc sava nosaukuma cen- mēroga pasākumu rīkošanai futbola turnīrs «Mītava open».
klubiem, lai Jelgavā ienāktu pēc jā. Savukārt plašajos vestibilos esam tram ir reģionāla nozīme, to- ir viesnīcu trūkums. Pašvaldī- Savukārt no kultūras un izklaides
iespējas vairāk liela mēroga sporta izvietojuši sporta spēļu simulatorus. mēr nevarētu teikt, ka citu ba ZOC nodeva bijušo skolas pasākumiem jāatzīmē Dziesmu
pasākumu.
Arī šie jaunievedumi papildina Zemgales pašvaldību sportisti ēku, kurā savulaik bija izvie- un deju svētku pūtēju orķestru
budžetu. Vēl jādomā, kā efektīvāk aktīvi izmanto centra pakal- totas 4. vidusskolas mazākās dižkoncerts, Studentu dienas,
Vai izdevies pilnībā iepazīties izmantot ZOC vestibilus ikdienā.
pojumus.
klasītes. Vai ir kādas ieceres kaķu un suņu izstādes, bet 17. auar saimniecību?
ZOC ir lielākais un nozīmīgākais attiecībā uz šo teritoriju?
gustā plānojam uzņemt Zigmara
Pirmais, ar ko sākām, – noteicām
Kas īsti ir SIA «Zemgales sporta komplekss šajā reģionā, kur
No savas pieredzes varu teikt, Liepiņa 60 gadu jubilejai veltīto
prioritātes, kādam vajadzētu būt Olimpiskais centrs» – telpu iespējams rīkot Latvijas, Eiropas un ka neviens turnīrs vai lielāks spor- koncertu. Pasākumu programmai
ZOC. Proti, tā galvenā misija ir apsaimniekotājs vai pasākumu starptautiska mēroga sporta spēles ta pasākums nevar notikt, ja nav var sekot līdzi plašsaziņas līdzeknodrošināt augsta līmeņa sporta organizētājs?
un sacensības, tajā pašā laikā gan- atbilstoša viesnīcu piedāvājuma. ļos, kā arī pašvaldības mājas lapā
pasākumus un treniņu iespējas.
Vairāk sliecos uz to, ka esam telpu drīz katras Zemgales reģiona paš- Piemēram, viesnīca sporta kom- www.jelgava.lv un centra mājas
Centrā vienmēr priekšroka tiks apsaimniekotāji. Mūsu uzdevums valdības iedzīvotāju vajadzībām ir pleksā «Zemgale» vasarā ir aiz- lapā www.zoc.lv.

Nedēļas jautājums

Vai arī jūs esat viens no tiem, kas
veicina ēnu ekonomiku valstī?

Jā, daļu algas saņemu aploksnē
Jā, pērku preces bez Latvijas akcīzes nodokļa
Droši vien, jo ne par visiem iegādātajiem pakalpojumiem
pretī saņemu čeku

5%
5%

16%

44%

Jā, un daru to apzināti, jo citādāk ar esošajiem ienākumiem

18%

izdzīvot nespētu
Ja ienākumi būtu lielāki, labprāt maksātu visus nodokļus
Es tiešām cenšos būt godīgs pret valsti un maksāt visus nodokļus

12%

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Ja jums būtu jārīko dzimšanas
dienas svinības Latvijai,
kādas tās būtu?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Aldis, sargs:
– Doma nav
slikta, jo tad
visi dati par
parādniekiem
būtu vienkopus, turklāt
būtu zināms par pilnīgi visiem
cilvēka parādiem. Iespējams, tas
liktu sabiedrībai vairāk aizdomāties
par parādsaistībām, parādniekiem
tik brīvi vairs neizsniegtu preces uz
kredīta, jo varētu redzēt, ka cilvēks
jau nav nomaksājis vienu vai vairākus parādus. Līdz ar to nepieaugtu
iedzīvotāju parādsaistības.
Feodosijs,
elektromehāniķis:
– Vispirms jāmaina parādnieku domāšana, lai viņi
padomā ar galvu, pirms ņem
kredītu. Iespējams, šāds birojs mainītu pašreizējo situāciju, kad cilvēks
aiziet uz vienu kantori un apsola, ka
parādu atmaksās noteiktā termiņā,
tad aiziet uz otru kantori un atkal
aizņemas. Ja būtu parādnieku datu
bāze, visus parādus varētu redzēt
vienkopus. Būtu labi, ja arī, piemēram, izīrējot dzīvokli, saimnieks
varētu redzēt, vai īrniekam nav
pārāk lielas parādsaistības.
Natālija, auklē
bērniņus:
– Manuprāt,
jau tagad var
iztikt, jo valsts
tāpat caur dažādiem reģis
triem visu noskaidro par attiecīgās
personas parādiem. Informācija jau
ir pieejama. Jauns birojs būtu vēl
viena lieka institūcija, kuru mums,
nodokļu maksātājiem, jāsponsorē.
Annija, vidusskolniece:
– Tas varētu atvieglot banku
darbu. Proti,
pirms izsniedz
cilvēkam kredītu, šajā vienotajā reģistrā redzētu
kredītu vēsturi vienkopus. Tad nebūs pašiem informācija jāmeklē pa
daudzām institūcijām. Tas noteikti
samazinātu kredītu skaitu un līdz
ar to arī potenciālo parādnieku
skaitu.
Natālija, topošā auklīte:
– Tas risinātu
situāciju, jo ar
vienu parādnieku varētu
strādāt, piemēram, nevis trīs parādu piedzinēji, viens piedzenot parādu
par telefona rēķinu, otrs par uz
nomaksu paņemto TV, trešais
par komunālajiem maksājumiem,
bet viens, kas atbildētu par visu
parādu piedziņu.
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Metiens – 28000 eks.
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Valsts svētkos – Lāpu gājiens,
ugunszīmes un uguņošana
No 1.lpp.

Savukārt pulksten 17 iedzīvotāji
rosināti Lielās ielas malās un savu
māju logos aizdegt sveces un nolikt
ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
Paralēli tam Hercoga Jēkaba laukumā tiks iedegtas skolu jauniešu
un šogad arī pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu un vecāku veidotās sveču kompozīcijas «Latvija
ugunszīmēs». Tepat būs svētku
koncerts kopā ar Bērnu un jauniešu mūzikas kluba dalībniekiem un
grupu «Vēja runa». Ap pulksten
19.20 laukumā diriģenta Gunta
Galiņa vadībā notiks Jelgavas koru

un tautas sadziedāšanās.
Bezmaksas svētku koncerts
pulksten 17.30 skanēs arī kultūras
namā. Programmā – Raimonda
Paula, Zigmara Liepiņa un Jāņa
Lūsēna skaņdarbi. Koncertā klausītājus priecēs Rīgas Doma zēnu
koris, vokālā grupa «Framest»,
Jelgavas bigbends, Liene Circene
(klavieres), Viesturs Jansons (tenors) diriģenta Mārtiņa Klišāna
vadībā.
Valsts dzimšanas dienas svinības
noslēgsies ar svētku uguņošanu
pulksten 20 no Pasta salas. Jāpiebilst, ka arī 18. novembrī jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem.

Simtgadniece: «Galvenais
– domāt labas domas»
 Ritma Gaidamoviča

«Kā tad var justies šādā
vecumā? Mazliet kājas
vairs neklausa un sliktāk
redzu, taču nesūdzos.
Parasti saku: neesmu slima, bet gan veca. Svarīgi
ir nedzert daudz zāļu,
labi izgulēties un domāt
labas domas. Tad viss būs
labi,» atzīst jelgavniece
Marija Petkevičiene, kura
5. novembrī nosvinējusi
100. dzimšanas dienu.
Lielie svētki radu saimē jau atzīmēti sestdien, bet šonedēļ cienījamā
jubilejā M.Petkevičieni sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis. Viņš simtgadniecei
dāvināja pašvaldības īpašo Atzinības rakstu, ziedus un arī 100 latu
stipendiju veselības uzlabošanai.
A.Rublis jubilārei vēlēja stipru veselību, jo tā ir vissvarīgākā.
Marijas kundze dzimusi un ilgus
gadus nodzīvojusi Lietuvā, netālu
no Viļņas, bet 1971. gadā, dēla
Vlada rosināta, pārcēlusies dzīvot
uz Jelgavu. Dēls ieguvis darbu
Jelgavas Piena kombinātā, kur
remontēja kombināta iekārtas. Šobrīd kundze arī dzīvo pie dēla Vlada
un vedeklas Vijas. «Dēls, vedekla un
mazdēli man ir ļoti labi. Tā ir mana
laime. Viņi tik ļoti par mani rūpējas,

ka vārdos to nevaru izsacīt. Esmu
viņiem par to pateicīga,» atzīst
jubilāre. Taujāta par ilgdzīvošanas
noslēpumu, viņa saka: «Nezinu, kā
man izdevies tik ilgi nodzīvot. Kad
sēžu, jūtos kā cilvēks, bet, kad pastaigāju, tomēr visas maliņas sāp.»
Simtgadnieces dēls Vlads Petkevičs
gan piebilst, ka ilgdzīvošana, šķiet,
radu rakstos ierakstīta. «Mammai
visu laiku balti skauda, ka vectēvs
nodzīvoja līdz 102 gadiem. Nu viņai
pašai jau 100!» tā Vlads, piebilstot,
ka noteikti tik ilgi nodzīvot mamma
varējusi arī tālab, ka nav bijusi
draugos ar «izlaidīgu dzīvi», visu
mūžu strādājusi no agra rīta līdz
vakaram un vēl pārdzīvojusi karus.
«Mamma ir godīga, strādīga. Viņai
nepatīk ar cilvēkiem kašķēties, to
arī es esmu no viņas mantojis,» tā
dēls. «Mammiņa piekopj veselīgu
dzīvesveidu. Viņa cenšas nedzert
zāles, bet gan domāt labas domas,»
tā vedekla Vija, piebilstot, ka no
jubilāres noteikti var mācīties stingrību. Viņa varētu būt paraugs, kā
no grūta brīža piecelties un dzīvot
tālāk.
Marijai ir divi bērni – dēls Vlads,
pie kura jubilāre šobrīd dzīvo, un
meita Broņislava, kas dzīvo Viļņā,
bet gadā reizi noteikti ierodas
ciemos Jelgavā. Tāpat Marijai ir
divi mazdēli – Ervīns un Juris, bet
mazmazbērnus simtgadniece vēl
tikai cer sagaidīt.

ziņas

Pilsētas centrā grib
būvēt «Hesburger»

Iespējams, jau nākamgad Jelgavas centrā – Raiņa un Katoļu ielas krustojumā pretī katoļu katedrālei – būs ātrās ēdināšanas restorāns «Hesburger». Tā kā katedrāle ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sola darīt visu savas kompetences
robežās, lai objekts būtu pēc iespējas iederīgāks pilsētvidē.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Ātrās ēdināšanas uzņēmums «Hesburger»
noskatījis vietu savai
jaunajai ēstuvei Jelgavā
– pašā pilsētas centrā,
Raiņa un Katoļu ielas
stūrī. «Šobrīd kārtojam
dokumentāciju, lai varētu uzsākt objekta projekta izstrādi. Šis process
varētu ilgt apmēram
pusgadu,» norāda projekta izstrādātājs SIA
«Balt-1» direktors Genādijs Stupaks.
Uzņēmums pašvaldībā ar savu
ieceri vērsies vasarā. Ņemot vērā,
ka tas ir pilsētas centrs un līdzās
atrodas kultūrvēsturisks objekts
– Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle
–, Būvvalde pieprasījusi atzinumu
no Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPAI),
informē pašvaldības preses sekre-

tāre Līga Klismeta.
VKPAI ar «Hesburger» ieceri
jau ir iepazinusies un devusi zaļo
gaismu. «Izvēlētajai vietai pretī
atrodas katoļu katedrāle, kas ir
valsts nozīmes kultūras piemineklis un viena no greznākajām
sakrālajām celtnēm Jelgavā, tāpēc
ir loģiski, ka pirmā doma, kas nāk
prātā, ir neļaut to aizbūvēt. Tomēr
no pilsētas būvniecības viedokļa
būvniecība šajā vietā nav liegta,»
norāda VKPAI Zemgales reģionālās
nodaļas inspektore Gunta Skulte.
Viņa skaidro, ka šobrīd inspekcija
apstiprinājusi objekta izvietojumu
un vizuālo risinājumu, bet vēl būs
jāsaskaņo projekts. «Inspekcijai ir
tiesības izdot tehniskos nosacījumus, kas jāievēro, izstrādājot projektu. Ņemot vērā, ka līdzās atrodas
katedrāle, varētu tikt noteikti ēkas
augstuma, lielo reklāmu izvietojuma ierobežojumi un interesantāks,
atbilstošāks arhitektoniskais risinājums, piemēram, nevis asfaltēts,
bet bruģēts stāvlaukums,» skaidro
G.Skulte, piebilstot, ka tehniskie

noteikumi pašlaik vēl ir tikai tapšanas stadijā.
Zeme, uz kuras plānots būvēt
jauno ēstuvi, ir privātīpašums. «Lai
gan likumiski nekādu šķēršļu nav,
saprotam, ka tas ir pilsētas centrs,
un esam gatavi kompromisiem,
rezultātā izveidojot tādu objektu, ar
kuru apmierināti būs visi,» uzsver
G.Stupaks, norādot – plānotā ēka
nebūšot liela: viena līdz pusotra
stāva augsta, apmēram 200 kvadrātmetrus liela. Tiesa, pie ēkas esot
paredzēts arī stāvlaukums.
L.Klismeta norāda – pagājušajā
nedēļā Būvvalde uzņēmumam
izdevusi plānošanas uzdevumu,
lai uzsāktu projektēšanu. Lai gan
sākotnēji «Hesburger» bija iecerējis,
ka jaunā ēstuve durvis vērs jau šogad, visticamāk, tas nenotiks agrāk
par nākamā gada nogali – darbs
pie projekta varētu ilgt pusgadu
un tikai nākamā gada pavasarī
uzsākties celtniecība.
Jāpiebilst, ka Jelgavā jau ir viena
«Hesburger» ēstuve – Pārlielupē,
Loka maģistrālē 2a.

Tuvojas Studentu diena Pazudusi
 Ritma Gaidamoviča

Īsi pirms valsts dzimšanas dienas Jelgavā
notiks studentu lielākie
svētki – «Studentu diena
2011» –, kas šogad studentus pulcina jau 19.
reizi. Svētku pasākumi
– tradicionālais svētku
ieskaņas koncerts, Lāpu
skrējiens, vienotības gājiens, deju šovs «Vienā
ritmā ar pasniedzēju» un
noslēgumā grupas «Instrumenti» koncerts Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) – pilsētā notiks 15.
un 16. novembrī.
Mariju Petkevičieni 100. dzimšanas dienā sveica arī domes priekšsēLatvijas Lauksaimniecības unidētāja vietnieks Aigars Rublis, pasniedzot Atzinības rakstu, ziedus versitātes Studentu pašpārvaldes
un arī 100 latu stipendiju veselības uzlabošanai. Foto: Ivars Veiliņš (LLU SP) vadītāja Daiga Ziediņa
stāsta, ka šogad Studentu dienas
Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija
kopējais sauklis ir «Studenti liek
un Sabiedrības integrācijas pārvalde
pasaulei griezties». Pasauli iegriezt
AICINA
studenti sāks 15. novembrī pulksten
13. novembrī
18 Jelgavas pils aulā ar ieskaņas
plkst. 15:00
koncertu, kura devīze ir «Tavs
un mans laiks». Koncertā, kuru
apmeklēt aicināts ikviens, uzstāsies LLU pašdarbības kolektīvi,
ieeja – bez maksas. Pēc koncerta
– pulksten 20 – pils pagalmā tiksies
Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē
sportiskākie fakultāšu pārstāvji, lai
(Kr. Barona ielā 6).
cīnītos par kausu Lāpu skrējienā.
Koncertā piedalās:
Bet vakars noslēgsies ar Studentu
Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas pašdarbības kolektīvi;
Jelgavas pensionāru biedrība un Jelgavas latviešu biedrība;
dienas ieskaņas balli Jelgavas pilī,
Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Skali" (vad. M.Branka);
Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra jauniešu studijas „Čaika” audzēkņi A. Matisona vadībā;
Jelgavas 2.pamatskolas koris «Zvonņica» ( vad. J.Vavilova ) un citi.
kurā uzstāsies grupa «Deserts» un
dīdžejs Rudais.
Tālr. uzziņām: 63005468

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumiem piesātinātākā ir
trešdiena, 16. novembris, kad pulksten 10 no Jelgavas autoostas sāksies Vislatvijas studentu vienotības
gājiens līdz Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemineklim,
kur notiks Studentu dienas svinīga
atklāšana un ziedu nolikšana. Šajā
laikā autovadītājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem Mātera,
Lielajā un Akadēmijas ielā. Uzreiz
pēc atklāšanas studenti aicināti
uz kafejnīcu «Hercogs» nobaudīt
«studentu lidojošās brokastis». Vēl
rīta pusē studenti no visas Latvijas
spēkiem mērosies sporta zālē, kā
arī pilī notiks augstskolu mediju
pārstāvju seminārs. Bet pulksten 16
Jelgavas Studentu teātrī tiks dots
starts Starpaugstskolu teātra sporta
turnīram, savukārt pulksten 17 studenti un mācībspēki vienosies deju
šovā «Vienā ritmā ar pasniedzēju».
Pulksten 22 – ZOC lielais Studentu
dienas noslēguma koncerts.
Uz galvenās «SEB studentu
skatuves» kāps pasākuma īpašie
viesi – grupa «Instrumenti», Gacho,
grupas «Blitze» un «Imagine... The
Beatles», kā arī studentu grupu
konkursa «Iznāc gaismā» finālisti
– grupa «Blacksmith». Uz dīdžeju
skatuves pasauli iegriezt palīdzēs
Toms Grēviņš no «Radio 101», dj
meitenes Dubsisters, dj Johansons, dj Kress un dj Andis. Ieeja
noslēguma koncertā – no pulksten
21. Biļešu cena – 3,50 lati. Tās
nopērkamas pasākuma vietā ZOC
Kronvalda ielā 24a.

meitene

Foto: no skolas arhīva
Policija meklē Spīdolas ģimnāzijas 7. klases skolnieci Bellu Šohatu
(dz. 1998. gadā), kura 4. novembrī
izgāja no mājām Sudrabu Edžus ielā
un neatgriezās.
Klases audzinātāja Sibilla Ged
vila norāda, ka pazušanas dienā
Bella skolā bijusi un, kā teikusi
vecmamma, pēcpusdienā izgājusi
pastaigāties un nav pārnākusi.
Tuvinieki un klases audzinātāja
meklējumus sāka jau sestdien, bet
nesekmīgi, iesaistīta policija. «Bella
ir kārtīga, centīga, diezgan klusa,»
skolnieci raksturo skolotāja.
Pazīmes: augums 1,67 metri,
sportiskas miesas būves, gari tumši
mati, brūnas acis. Bija ģērbusies
melnā pusmētelī, melnos legingos,
kājās – pelēcīgi zābaki. Līdzi bija zila
sporta soma ar uzrakstu «Adidas».
Ikvienam, kam ir informācija par
B.Šohatas atrašanās vietu, lūgums
zvanīt pa tālruni 110, 63004200,
63004202 vai 63004227.
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Īsi
 Šodien, 10. novembrī, pulksten
10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) uz trim minūtēm visā Latvijā ieslēgs trauksmes
sirēnas, lai pārbaudītu to tehnisko
gatavību un skaņas signāla dzirdamību. Glābšanas dienests uzsver, ka
iedzīvotājiem nav pamata uztraukties
un turpmāka rīcība nav nepieciešama.
«Pēdējās pārbaudes liecina, ka Jelgavā
visas trauksmes sirēnas ir darba kārtībā
un strādā,» norāda VUGD Jelgavas
daļas komandieris Artūrs Hroļenko.
Mūsu pilsētā ir četras trauksmes
sirēnas: uz Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Lauku inženieru fakultātes jumta Akadēmijas ielā 19, pie
slimnīcas «Ģintermuiža» administratīvā korpusa, uz deviņstāvu dzīvojamās
ēkas jumta Loka maģistrālē 19 un
Aviācijas ielā 18 uz RAF teritorijā esošā
administratīvā korpusa jumta.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
sadarbībā ar bērnu un jauniešu
centra «Junda» Jauniešu klubu
šodien un rīt, 10. un 11. novembrī,
pilsētā rīko akciju «Mēs par tīru
gaisu Jelgavas pilsētā». Akcijas
laikā kluba pārstāvji pilsētā tiksies
ar jauniešiem smēķētājiem, izglītojot
par smēķēšanas kaitīgumu un tās
ietekmi uz veselību. Tāpat viņi mainīs
cigaretes pret burkāniem, āboliem
un košļājamām gumijām. «Šī ir rosinoša akcija, lai jaunieši aizdomātos,
cik smēķēšana ir kaitīga un ko tā
nodara organismam. Mēģināsim
sabiedrību noskaņot pret kaitīgo ieradumu. Šobrīd ir likumi, kas aizliedz
smēķēt sabiedriskās vietās, autobusu
pieturās un parkos, taču diemžēl
cilvēki joprojām to dara,» tā Sociālo
lietu pārvaldes Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs Jānis
Vērzemnieks.
 Jelgavas iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā, kas ļaus noskaidrot
pašvaldības Informācijas aģentūras
darba vērtējumu. Aptaujas mērķis ir
pilnveidot un uzlabot pašvaldības
sniegto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. Aptaujas anketās iekļautie
jautājumi ļaus noskaidrot jelgavnieku
informētību par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, informācijas
pieejamību un apkalpošanas kvalitāti,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Informācijas aģentūrā. Anketas var
saņemt un aizpildīt Informācijas
aģentūrā, kā arī elektroniski Jelgavas
pilsētas portālā www.jelgava.lv. Anketas tiks izmantotas apkopotā veidā,
tās ir anonīmas. Aptauja notiks līdz 30.
novembrim.
 «Ziedot.lv» sadarbībā ar veikalu
tīkla «Maxima» kolektīvu sestdien,
12. novembrī, jelgavniekus aicina piedalīties akcijā «Sasildīsim
Latviju!». Šajā dienā pie lielveikala
«Maxima XX» Rīgas ielā 11a no
pulksten 16 līdz 20 ikviens var ziedot
dažādas mantas, palīdzot ģimenēm,
kurām tas nepieciešams. Lai sagatavotos aukstajam laikam, ģimenēm ir
nepieciešamas siltās ziemas drēbes,
apavi un mājlietas, piemēram, segas,
spilveni, termosi, sildītāji.
 Rīt, 11. novembrī, Sēlijas Amatniecības un tūrisma attīstības biedrība Jelgavā, Driksas ielas gājēju
posmā, rīko Hercoga Jēkaba tirdziņu. Pircēji šajā dienā tiek gaidīti
no pulksten 14 līdz 19.
 Jelgavas pilsētas dome piešķīrusi
1000 latu finansējumu Jelgavas
pilsētas ģerboņa restaurācijai, atsaucoties Rīgas Brāļu kapu komitejas aicinājumam. Pilsētas ģerboņa bareljefs
atrodas Rīgas Brāļu kapu noslēdzošajā
sienā kopā ar citiem Latvijas apriņķu un
pilsētu vēsturiskajiem ģerboņiem. Rīgas
Brāļu kapi ir Pirmajā pasaules karā un
Latvijas Republikas Atbrīvošanas cīņās
kritušo karavīru memoriālais ansamblis.
Valsts svētku un atceres dienās Rīgas
Brāļu kapus apmeklē oficiālas valsts
amatpersonu delegācijas, valsts viesu
oficiālās delegācijas un Latvijā akreditētais diplomātiskais korpuss. Lāčplēša
dienā Latvijas Televīzija sadarbībā ar
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas Vēsturiskā
mantojuma fondu aicina piedalīties
ziedojumu akcijā, kas veltīta Rīgas Brāļu
kapu ansambļa restaurācijai.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Vēstule

Par tēmu «Cilvēks uzspļauj,
turklāt skaidri apzinās, ka uzspļauj»
«Jelgavas Vēstnesis» pēc pagājušajā avīzē
publicētās intervijas «Cilvēks uzspļauj, turklāt skaidri apzinās, ka uzspļauj» saņēma
lasītājas vēstuli.
«Kā es varu ietekmēt nodokļu maksāšanu, ja nestrādāju valsts iestādē vai
tādā darbavietā, kas principā maksā visus
nodokļus? Piemērs iz dzīves (no personīgās
pieredzes): vīrs pirms deviņiem gadiem
bija spiests aiziet no darba, jo saimnieks
veselu mēnesi nemaksāja algu. Arī toreiz,
piesaucot visus likuma pantus, burtiski
bija jāizvelk sava nopelnītā nauda. Pēc
tam izrādījās, ka veselu gadu par viņu nav
maksāts arī sociālais nodoklis, kā rezultātā
bezdarbnieka pabalstu nevarēja saņemt.
Tā kā vīrs principā vienmēr ievēro likumus
un ir precīzs, gribēja strādāt tikai oficiālu
darbu – pirms tam viņš nezināja, ka tika
pieņemts darbā pēc šādiem principiem.
Oficiālu darbu atrast neizdevās veselu
gadu, tāpēc nolēma braukt strādāt uz Īriju,
kur darbs tika piedāvāts oficiāli, ar visiem
nodokļiem. Tā tas arī bija – lielākajā ceļu
būves firmā. Tomēr, tā kā viņš ir Latvijas
patriots, pēc trim gadiem nolēma atgriezties un strādāt šeit, maksāt nodokļus. Tur
vīru mēģināja visādi pierunāt, lai nebrauc
prom, jo tiešām labi strādāja, bet viņš
izšķīrās par atgriešanos Latvijā. Tagad ir
pagājuši seši gadi. Šo gadu garumā pilnībā
oficiālu darbu Latvijā viņš tā arī nav atradis. Vīrs ir šoferis.
Šogad dēls beidza 12. klasi un sāka strādāt. Līgums par minimālo algu, virsnormu
un virsstundas maksāšot «uz rokas». Tā
kā šajā uzņēmumā neviens no paziņām
nebija strādājis, nezinājām nianses – izrādījās, alga netiek maksāta vispār; ja uzsūta
Valsts darba inspekciju, tad samaksā. Līdz

nākamajai pārbaudei. Puika aizgāja no
darba, bet vēl tagad alga nav samaksāta. Viņš tur sāka strādāt tikai tāpēc, ka
neprasīja darba pieredzi. Līdz tam darbu
meklēja, bet – bez panākumiem, jo visur
vajadzēja pieredzi. Interesanti, kā to iegūt
bez darba? Ārzemēs tā nav, tāpēc cilvēki
aizbrauc. Arī puika par to domā, jo pēc
šādas pieredzes katram piedāvājumam ir
pretjautājums: «Vai man samaksās?» Dēls
darba piedāvājumu dabūja caur Nodarbinātības valsts aģentūru, tāpat vīram visi
šofera darbi tiek piedāvāti Nodarbinātības
valsts aģentūrā. Taču no 20 darba piedāvājumiem tikai viens bija oficiāls, un tas
pats tikai tāpēc, ka iepriekšējais šoferis ilgi
slimoja un sākumā viņu domāja atlaist,
bet neatlaida, jo atsāka strādāt, kaut arī
vēl bija slims.
Pati saskāros ar nodokļu nemaksāšanu
jau 1995. gadā, un tas turpinās, jo darba devēju argumenti ir šādi: «Kam tev vajag maksāt nodokļus, mazāk taču paliek iztikai?!»,
«Negribi – nenāc, būs cits, kurš strādās. Vai
tad tu esi vienīgais bezdarbnieks?!»
Vispirms jācīnās ar darba devējiem,
jo cilvēkam jau nebūs iespēju nemaksāt
nodokļus, ja piedāvātais darbs būs oficiāls. Tā bija kādā ārzemju uzņēmumā
Jelgavā, kurā strādāju. Biju pat ļoti pārsteigta, labā nozīmē – ja visi būtu tādi,
tad cilvēkiem negribētos braukt prom. Vai
tie, kas aizbrauc, nav vēlējušies strādāt
oficiāli? No manu radu un paziņu pulka
vismaz 30 cilvēki ir prom tikai tāpēc, ka
normālu darbu ar sociālajām garantijām
šeit atrast nevar. Viņi ir aizbraukuši ar
visām ģimenēm un strādā tur oficiāli – sāk
kā vienkārši strādnieki un tad pamazām
izaug, jo viņiem tur ir izaugsmes iespējas.
Bet kas ir mums?»

Pateicība

Paldies «Rotaļas» kolektīvam
Tuvojoties bērnudārza «Rotaļa» 35
gadu jubilejai, visu vecāku vārdā vēlamies
pateikties ne tikai katras grupiņas audzītēm
un auklītēm par ikdienas rūpēm, praktiskajām zinību nodarbībām un dzīves skolas
atziņām mazajiem, bet arī citiem «Rotaļas»
labajiem cilvēkiem, kas vienlaikus ir arī
lieliski profesionāļi. Mūzikas skolotājām
Ingai Rasmanei, Agijai Pizikai un Gundegai
Dūdai, kas bērniem iemāca ne tikai dziedāt,
bet arī ieklausīties klusumā un skaņās
ap viņiem. Fizkultūras skolotājai Agitai
Puriņai, kas enerģijas pilnās personības
spēj aizraut un māca pakļauties kopīgiem
komandas noteikumiem. Peldbaseina
jaukajam trenerim Osvaldam Upeniekam
un viņa palīgiem Maigai Dūrējai un Anatolijam Borisenokam, kas māca peldēt ne
tikai «Rotaļas» audzēkņus, bet ir iemācījuši
nebaidīties no ūdens un baudīt baseina

priekus lielai daļai pilsētas mazo peldētāju.
Tāpat liels paldies bērnudārza medmāsiņai
Baibai Vītolai, psiholoģei Ivetai Baškevicai,
logopēdei Ievai Dresmanei, specālajai skolotājai Ingai Staunei un fizioterapeitei Inārai
Jurēvicai, kuru darba rezultāts ir vesels
un laimīgs bērns. Īpašs paldies čaklajiem
tehniskajiem darbiniekiem Ritai Vabulei,
Pēterim Pridānam un Kristiānai Jomai, kā
arī sētniekiem Verai un Kestutim Baubļiem,
apkopējai Ilzei Knēģerei un dārzniecei
Elīnai Putniecei.
Šie ir vārdi, ko jūs esat pelnījuši dzirdēt
katru dienu, taču ikdienas steigā mēs,
bērnu vecāki, tos tik bieži nepasakām. Lai
jums, mīļie, visiem ir laba veselība, miers
sirdīs un labklājība ģimenēs! Paldies!

Kā novērst locītavu sāpes ziemā?

risku. Diemžēl mazkustīgs dzīvesveids rada
virkni jaunu veselības problēmu.

Locītavu sāpes, it sevišķi gūžu un ceļu
locītavu sāpes, diemžēl ir ļoti izplatīta
problēma. Pārsvarā tā skar cilvēkus pēc 50
gadu vecuma sasniegšanas. Ceļu un gūžu
locītavu sāpju veicinošie faktori ir liekais
ķermeņa svars, vielu maiņas slimības, agrāk
gūtās traumas. Tie, kas ir saskārušies ar šo
problēmu, zina, cik grūti reizēm pārvarēt
attālumu, kuru agrāk bija iespējams nosoļot bez piepūles.
Cilvēkiem ar sāpošām ceļu un gūžu locītavām ir īpaši grūti pārvietoties pa nelīdzenu
virsmu. Staigāšana prasa lielāku piepūli,
tiek nodarbināti muskuļi, kuri nav paredzēti šādam darbam. Tāpēc sāpes pārņem
lielākus ķermeņa apvidus, ātrāk iestājas
nogurums, pieaug atkarība no zālēm.
Ir pierādīts, ka pacientiem ar gūžas locītavas slimībām agrāk iestājas deformācija
mugurkaulāja jostas daļā. Tas pats attiecas
arī uz ceļu locītavas problēmām: muguras
sāpes šiem pacientiem attīstās biežāk,
ārstēšanai padodas grūtāk. Ziemā, kad nelīdzenām ietvēm pievienojas to slidenums,
problēma samilzt vēl vairāk! Nereti cilvēki
ziemā ir spiesti uzturēties dzīvokļos, tādējādi cenšoties mazināt sāpju un kritienu

Pieturvieta izbūvēta atbilstoši
satiksmes drošības prasībām
Vilciena pasažieru ērtībām izbūvētās stāvvietas pie dzelzceļa stacijas
«Cukurfabrika» radījušas neapmierinātību. Proti, laikraksta redakcijā
vērsās kāda kundze, kura kritizē
Garozas ielā izbūvētās «kabatas»
automašīnām, īpaši jau virzienā no
Garozas uz pilsētas centru. Viņasprāt,
to vietā būtu jābūt autobusu pieturai.
«Kāpēc autobusu pieturu nevar pārcelt uz izbūvēto «kabatu»? Mašīnas
tur tāpat nestāv, jo autovadītāji
izvēlas sakārtoto stāvlaukumu blakus, taču vilciena pasažieriem, kuri
pārvietojas ar sabiedrisko transportu,
«kabatas» rada virkni neērtību – autobusu pietura ir pārāk tālu no stacijas,
Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus pie dzelzceļa stacijas Garozas ielā nodrotāpēc, izkāpjot no vilciena, paspēt uz
šināt stāvvietu automašīnām, tur izbūvētas «kabatas». Tiesa gan – atsevišķi
autobusu ir praktiski neiespējami! Vai
vilciena pasažieri šādu risinājumu kritizē, jo nu nedaudz tālāk jāiet līdz
tas ir normāli, ka cilvēkam skriešus
autobusu pieturai.
Foto: Ivars Veiliņš
jāskrien uz attālo pieturu, lai nenokavētu autobusu, tā vietā, lai pieturu jekts, un atbilstoši satiksmes drošības sabiedrisko transportu, ērtību labad
pārceltu tuvāk sliedēm – «kabatu» prasībām autobusu pieturvietu bija «Pilsētsaimniecība» Jelgavas Autovietā?!» klāsta sieviete.
nepieciešams par 30 metriem pārvietot busu parkam lūgusi nodrošināt, lai
tuvāk Aviācijas ielai,» iepazīstoties ar sabiedriskais transports, kas uzņem
«Līdz šim Garozas ielā automašīnas «Jelgavas Vēstneša» lasītājas jautā- pasažierus autobusu pieturā pie
tika novietotas haotiski izbraukātajā jumu, skaidro pašvaldības aģentūras dzelzceļa stacijas «Cukurfabrika»,
zaļajā zonā. Atsaucoties uz pilsētas «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas sagaidītu visus pasažierus, kas izkāiedzīvotāju lūgumiem sakārtot automa- inženieris Edgars Rubenis.
puši no vilciena.
šīnu novietošanu pie dzelzceļa stacijas
Viņš arī norāda, ka vilciena pasa«Cukurfabrika», tika izstrādāts pro- žieru, kuri tālāk ceļu mēro ar pilsētas
Sagatavoja Sintija Čepanone

Demontētais bruģis no Raiņa
ielas tiek izmantots otrreiz
Kāds jelgavnieks vēlas noskaidrot, kur
paliks bruģis, kas, rekonstruējot Raiņa
ielu, tiek noņemts no ietvēm. «Skatos
– darbu veicēji to rūpīgi demontē, saliek
kaudzītēs, aptin ar plēvi un iekrauj mašīnā. Kas ar to notiek pēc tam?» viņš jautā,
piebilstot, ka, rekonstruējot Raiņa ielu,
ietves taču tiek izbūvētas no jauna, līdz
ar to vecais bruģis būs kļuvis lieks. «Varbūt mēs varam cerēt uz kādu sakārtotu
ietvi citviet? Pilsētā taču netrūkst gājēju
celiņu, kas ir kritiskā stāvoklī un kur
šis demontētais bruģis lieti noderētu,»
tā lasītājs.

Kā informē pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja vietnieks Māris Mielavs, visu otrreiz izmantojamo betona
bruģakmeni, kas demontēts, veicot
ielu rekonstrukciju pilsētā, plānots
izmantot otrreiz – ietvju un stāvvietu
atjaunošanas darbos nākamajā gadā.
Pašlaik demontētais un citviet vēl
Pirmsskolas izglītības iestādes nepielietotais bruģis tiek uzglabāts
«Rotaļa» vecāku komiteja «Pilsētsaimniecības» noliktavā.

Tātad – ko darīt?
Pirmkārt, jānoskaidro problēmas raksturs un
jāseko ārstu rekomendācijām. Otrkārt, pastāv iespēja (un tā ir pavisam reāla!) atjaunot vai būtiski
uzlabot ceļu locītavu funkciju, lietojot īpašus, tieši šo problēmu risināšanai radītos medicīniskos
izstrādājumus – ceļu locītavu ortozes.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris

cītavu komforta temperatūras saglabāšanai
skarbajos ziemas apstākļos. Pagājušā ziema
labi nodemonstrēja šo izstrādājumu efektivitāti un guvusi iedzīvotāju atsaucību.
Vienā no nākamajiem avīzes izlaidumiem
lasiet par pēdu locītavu problēmām ziemā
un to novēršanas iespējām.

Gan demontētais bruģis, gan frēzētais asfalts, kas iegūts, rekonstruējot pilsētas ielas, atbilstoši nepieciešamībai tiek izmantots otrreiz. Arī daļa Raiņa
ielas bruģa nu ieklāts Garozas ielas posmā.
Foto: Ivars Veiliņš
«Tā, piemēram, augustā Raiņa ielā vietas un ietves izbūvē pie bērnudārza
demontētais bruģis tika izmantots iet- «Lācītis» Māras ielā, kā arī citos objekvju atjaunošanai Garozas ielas posmā tos,» norāda M.Mielavs.
no dzelzceļa stacijas «Cukurfabrika»
līdz Austrumu ielai, automašīnu stāvSagatavoja Sintija Čepanone
Sīkāku informāciju par ortožu izvēli, to lietošanu un iegādi Jūs varat saņemt Jelgavā,
Baltajā pils aptiekā, Akadēmijas ielā 2, vai
arī konsultējoties ar speciālistu Dr.Viktoru
Vestermani (tālrunis 28626910).
Viktors Vestermanis,
traumatologs ortopēds, algologs

Ceļu locītavu ortožu radīšanā ir ieguldīts liels
darbs, kurā tiek iesaistīti vairāku specialitāšu
pārstāvji. Šķietami vienkārša izstrādājuma
radīšanai ir nepieciešama mediķu, konstruktoru, biomehāniķu, dizaineru, materiālu speciālistu radoša sadarbība. Tikai tā var radīt
izstrādājumu, kas spēj novērst sāpes un palīdzēt cilvēkam saglabāt aktivitāti. Tajā pašā
laikā locītavu ortozes nodrošina maksimālu
komfortu (nekairina ādu, netraucē asinsriti),
ir vienkārši lietojamas un kopjamas.
Medicīniskie pētījumi pierāda, ka pacientiem
ar muguras un ceļu locītavu problēmām ceļu
locītavu ortozes spēj būtiski mazināt ne tikai
ceļu locītavu, bet arī muguras sāpes.
Atsevišķa ortožu grupa ir t.s. sildošās ortozes ceļu locītavām. Tās ir paredzētas ceļu lo-

Stabilizējošā
ceļu locītavu ortoze

Sildošā ceļu
locītavu ortoze

Atmodas ielā tuvākajā
laikā asfalta nebūs
«Kad beidzot noasfaltēs brauktuvi
no Ganību ielas līdz Meiju ceļam?
Citādi taču tur dzīvot nav iespējams
– braucošās automašīnas putekļus
saceļ pat līdz piektajam stāvam!» ar
situāciju neapmierināta ir Atmodas
ielas iedzīvotāja.
Atmodas ielas noasfaltēšana nav iekļauta Jelgavas pilsētas integrētās attīstības
programmas 2007. – 2013. gadam investīciju plānā, un tas nozīmē, ka tuvākajā
laikā šīs ielas asfaltēšana nav paredzēta.
«Taču Atmodas ielā vairākas reizes sezonā
tiek veikta atputekļošana ar «CC Road»
preparātu, kas nodrošina ceļa neputēšanu
sausā laikā,» informē pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība».
Jāpiebilst, ka «CC Road» jeb kālija
hlorīds ir putekļus absorbējoša viela,
kas, iestrādāta grants seguma virsmā,
piesaista gaisa mitrumu, tādējādi mazinot ceļa putēšanu un cietinot tā klātnes
virskārtu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris

Trīs uzvaras pasaules kausā

Četri pauerliftinga kluba «Apolons»
sportisti atgriezušies no pasaules kausa
amatieriem svaru stieņa spiešanā guļus,
kas notika Ungārijā. Trim no viņiem – Janai
Jansonei, Oļegam Illarionovam un Mihailam Rekaikinam – izdevās izcīnīt augstāko
godalgu savā svara kategorijā. Eduards
Matvejevs šoreiz izcīnīja 3. vietu, taktiski
zaudējot savam pretiniekam. Nu klubs
gatavojas
Jelgavas
atklātajam
čempionātam, kas 10.
decembrī
notiks Jelgavas Sporta hallē.

«Roņi» atklāj sezonu

Jelgavā atklāta ziemas peldēšanas sezona – sacensībās «Jelgavas
roņu kauss»
piedalījās 138
dalībnieki no
Latvijas, Igaunijas un Krievijas. 25 metros brasā labākais rezultāts jūrmalniecei
Sandrai Gosai un igaunim Bruno Noponenam, 50 metros brīvajā stilā – igauņiem Kinnei Tonisonei un B.Noponenam.
Arī stafetē kaimiņzemes «roņi» izrādījās
pārāki. Jāpiebilst, ka šis ir gatavošanās
posms nākamā gada pasaules čempi
onātam, kas notiks janvārī Jūrmalā un
ko organizē klubs «Jelgavas roņi».
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sports
Peldētājiem 14 medaļas

Latvijas sprinta čempionātā peldēšanā
Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi
izcīnījuši 14 medaļas. Sudrabu izcīnīja Zane
Tīrumniece (50 m tauriņstilā un 100 m uz
muguras), Dmitrijs Žigunovs (100 m kompleksajā peldējumā), Gundega Jankovska
(100 m brīvajā stilā), Jānis Maniņš (50 m
tauriņstilā) un puišu un meiteņu komanda
4x50 metru stafetē. Bronza Jānim Freimanim (50 un 100 m brīvajā stilā), Vinetai
Mežaraupei (100 un 200 m kompleksajā
peldējumā), G.Jankovskai (50 m brīvajā
stilā), Artjomam Ščerbakovam (50 m tauriņstilā) un meitenēm 4x50 m kompleksajā
stafetē. J.Maniņš uzstādīja jaunu Jelgavas
rekordu 15 – 16 gadu grupā, pilsētas rekordu 13 – 14 gadu grupā 100 m kompleksajā
peldējumā laboja Jevgeņijs Boicovs.

Noskaidroti labākie džudisti

Jelgavas atklātās meistarsacīkstes un Rīgas
Brīvostas balvas
izcīņa džudo,
kā arī Latvijas
meistarsacīkstes
meitenēm ZOC pulcēja 450 dalībniekus.
Latvijā 1. vietu izcīnīja BJSS audzēkne Miļena
Rinkeviča, bronza – Jeļizavetai Jautrai un
Darjai Čerņikovai. Pilsētas mērogā 1. vieta
Andrejam Kostjukam, Vadimam Terentjevam, Nikolajam Lapšinam; 2. vieta Andrejam
Pķešivcevam, Staņislavam Ginkulam, Kristeram Vējam; 3. vieta Vitālijam Stratilam,
Krišam Upeniekam, Robertam Kabanovam,
Renātam Šaihulovam, Kimam Ščerbakovam,
Arturam Kočetkovam, Artjomam Šilo.

Bogdanovs: «Lai gan saglabājām
6. vietu, uz vietas nestāvam»
 Ilze Knusle-Jankevica

līderiem, piemēram, Arti Lazdiņu, Vladislavu Kozlovu, interesi varētu izrādīt turīgāki
Noslēdzot otro sezonu virslīgā,
klubi,» norāda D.Kazakevičs, sakot, ka tas ir
FK «Jelgava» atrodas turpat, kur
ierasts process. Viņš pieļauj, ka nākamsezon
bija pirms gada – 6. vietā. «Jā,
komandas sastāvā varētu parādīties leģioesam palikuši tajā pašā vietā, arī
nāri, jo no vietējiem resursiem vairs neesot
vidēji spēlē ielaisto vārtu skaits
ko piesaistīt – palikuši vai nu futbolisti,
ir tie paši 1,6, tomēr nevar teikt,
kas klubu neinteresē, vai tādi, ko tas nevar
ka mēs būtu spēruši soli atpaatļauties, tāpēc pastiprinājums, visticamāk,
kaļ. Bet arī uz vietas nestāvam.
būs jāmeklē citur.
Sezonas sākumā komandai
Treneris atzinīgi vērtē arī 1. līgas komanpievienojās desmit jauni spēdas sniegumu, kaut gan arī tai neizdevās
lētāji bez pieredzes, un tas, ko
izkustēties no turnīra tabulas 12. vietas.
mums izdevās sasniegt, ir labs
«Arī šī komanda sezonas laikā demonsrezultāts,» uzskata komandas
trēja saturīgu spēli, bet diemžēl puišiem
vārtsargs Marks Bogdanovs,
neizdevās panākt vēlamo rezultātu,» tā
kurš arī nākamajā sezonā būs
D.Kazakevičs. 1. līgas komanda aizvadītajā
Jelgavas klubā.
sezonā uzvarēja piecās no 25 spēlēm, vēl
piecas nospēlēja neizšķirti, gūstot 30 vārtus,
Līdzīgās domās ir FK «Jelgava» galvenais bet ielaižot 60.
treneris Dainis Kazakevičs, kurš uzsver – lai
gan pirms sezonas izvirzītais mērķis ieņemt Vidēji spēli apmeklē 650 skatītāju
tabulā 5. vietu nav sasniegts, komanda piePirms sezonas FK «Jelgava» kā vienu no
likusi gandrīz visos kvalitatīvajos rādītājos. uzdevumiem izvirzīja arī darbu ar skatītā«Būtiskākais trūkums šosezon bija tas, ka jiem un sporta veida popularizēšanu. Tika
nespējām pienācīgi nospēlēt pret saviem meklēti dažādi veidi, kā palielināt interesi
tiešajiem konkurentiem – FC «Jūrmala». par sporta veidu pilsētā, bet, kā atzīst kluba
Četrās spēlēs zaudējām viņiem deviņus valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs,
punktus un palaidām garām kopvērtējuma uzminēt apmeklētāja garastāvokli ir ļoti
tabulā. Jāsaka gan, ka šai komandai, kaut grūti. «Patiesībā Jelgavā un Latvijā kopumā
arī viņi bija virslīgas debitanti, bija ļoti sporta līdzjutējs ir visnotaļ neizprotams, un
kvalificēts sastāvs ar individuāli spēcīgiem katru reizi nākas taustīties, lai uzminētu
spēlētājiem. Viņu uzbrucējs Vīts Rimkus viņa noskaņojumu. To, kā tas izdodas, rāda
sezonas otrajā pusē mums radīja daudz spēļu apmeklētība – citreiz atnāk vairāk
problēmu – mūsu aizsardzības līnija netika nekā tūkstotis skatītāju, bet, piemēram,
ar viņu galā,» vērtē treneris.
sezonas pēdējo spēli 5. novembrī pret JFK
«Olimps» klātienē noskatījās vien 250 cilUzvar tas, kurš pirmais iesit vārtus vēki,» tā A.Tamisārs, piebilstot, ka kopumā
Tagad, atskatoties uz aizvadīto sezonu, uzņemtais kurss esot pareizs, atliek vien
arī FK «Jelgava» spēlētājs Gints Freimanis strādāt. «Soli uz priekšu esam spēruši – šoatzīst – tieši FC «Jūrmala» bija principiālā- sezon vidējais mājas spēles apmeklējums
kais un neērtākais pretinieks. «Tāpēc jau bija 650 skatītāji,» viņš norāda.
tas ir neērts pretinieks, ka var nospēlēt
Jāatgādina, ka šogad FK «Jelgava»
pret viņu kaut vai simts spēles un visas ieviesa abonementa sistēmu un vienam
zaudēt, bet nevar saprast, kāpēc tā. Mums laimīgajam sezonas noslēgumā dāvināja
ar «Jūrmalu» bija līdzīgi – video analizējām, iespēju doties uz Anglijas premjerlīgas spēli.
spēlējām līdzīgi, bet nespējām savākties pēc Tāpat tika izdots FK «Jelgava» laikraksts,
zaudētiem vārtiem. Piemēram, vienā no pirmās kartītes ar futbolistu portretiem
savstarpējām spēlēm pirmos vārtus 75. mi- un sarīkots pirmais starptautiskais bērnu
nūtē guva jūrmalnieki, bet mums nolaidās turnīrs «City cup 2011».
rokas, sākās mandrāža, ka jāiesit atbildes
vārti, ka nedrīkst zaudēt, bet rezultātā Trenēties atsāks decembrī
– tomēr zaudējums. Var teikt, ka spēlēs pret
Galvenais treneris norāda, ka treniņi
«Jūrmalu» un arī «Skonto» uzvarēja tas, atsāksies decembra beigās, bet par uzdevukurš pirmais iesita vārtus,» tā G.Freimanis, miem jaunajā sezonā runāt varēs vien tad,
piebilstot, ka ar noskaņošanos pirms spēlēm kad gan Jelgavas, gan citu klubu komandas
komandai problēmu nebija un uz katru būs nokomplektētas. Tāpat vēl priekšā ir
gājuši kā uz pēdējo. «Vienīgais – nevaram pārspēles par vietu virslīgā. «Futbolistiem
vēl visas spēles nospēlēt vienā līmenī, tomēr būs sešas nedēļas ilgs atvaļinājums. Dokomandas sniegums šosezon bija stabilāks māju, tas ir pietiekami, lai viņi atpūstos
nekā iepriekš,» tā viņš.
un jau izbadētos pēc bumbas,» piebilst
Vārtsargs M.Bogdanovs papildina, ka šo- D.Kazakevičs. Savukārt līdzjutēji jaunās
gad virslīgas vidusdaļas komandu līmenis ir sezonas abonementus varēs iegādāties,
izlīdzinājies un konkurenti bijuši spēcīgāki sākot no 10. decembra.
nekā pērn. «Mums nebija nevienas izejamās
2010/.2011. gada sezona
spēles, kad jau iepriekš būtu skaidrs – šo
vinnēsim,» tā viņš.
Labākais vārtsargs – Marks Bogdanovs

Plāno saglabāt 85 procentus

Lai gan nupat kā noslēgusies sezona, jau
sākts domāt par komandas sastāvu. «Mums
ir vēlēšanās saglabāt esošo komandas kodolu, un ceru, ka 85 procentus arī izdosies
noturēt, bet jārēķinās, ka par komandas

Labākais aizsargs – Jevgēnijs Kazura
Labākais pussargs – Aleksandrs Kļimovs
Labākais uzbrucējs – Vladislavs Kozlovs
(guvis 16 vārtus)
Labākais futbolists 1. līgā – aizsargs Edijs Jurušs
Labākais futbolists līdzjutēju balsojumā –
Gints Freimanis
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Sporta pasākumi
 12. un 13. novembrī pulksten 10
– Sporta servisa kausa izcīņa basketbolā
(Sporta hallē).
 12. novembrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (Sporta hallē).
 12. novembrī pulksten 12 – orientēšanās poligona atklāšana (Kalna Būriņos).
 12. novembrī pulksten 17 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 45+:
Jelgava – Jūrmala (Sporta hallē).
 13. novembrī pulksten 14 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Selver Tallinn» (ZOC).
 14. novembrī pulksten 11 – Zemgales novada skolēnu sporta spēles:
netradicionālas stafetes 1992. – 1995.
g.dz. (ZOC).
 14. novembrī pulksten 19.30 – Studentu Basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 16. novembrī pulksten 18.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale» – «Ozolnieki/Monarch» (ledus hallē).
 16. novembrī pulksten 19 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava 2» – «Līvāni»
(Sporta hallē).
 18. novembrī pulksten 15 – LBL 1.
divīzijas spēle: BK «Jelgava» – «Liepājas
lauvas» (ZOC).
 18. novembrī pulksten 11.30 un 19.
novembrī pulksten 10.15 – starptautiskais kērlinga turnīrs «Zemgale Cup 2011»
(ledus hallē).
 19. novembrī pulksten 10 – «Remoss»
piedzīvojumu sacīkstes «Jelgava 2011» (1.
speciālajā internātpamatskolā).
 19. novembrī pulksten 12 – Sporta
servisa kausa izcīņa basketbolā (Sporta
hallē).
 19. novembrī pulksten 16 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– DU (ZOC).

Meklē darbu
FK «Jelgava» uzbrukuma līderis
Vladislavs Kozlovs šosezon
guva 16 vārtus, kas turnīra rezultatīvāko spēlētāju
sarakstā viņam nodrošināja
dalītu trešo vietu.
Kā jau ierasts,
arī šosezon
tribīnēs par
atbalstu un
jautrību rūpējās «Mītavas
patrioti».
Sezonas
pēdējā
spēlē, kurā
jelgavnieki
ar rezultātu
3:1 pārspēja
«Olimpu»,
tika noorganizēta kārtīga
uguņošana.
Par FK «Jelgava»
sezonas abonementu
izlozes uzvarētāju
kļuva Oļegs Timofejevs, kurš dosies
klātienē vērot Anglijas premjerlīgas
spēli Londonā.
Foto: Ivars Veiliņš

FK «Jelgava» virslīgā 2010./2011.
Spēles		32
Uzvaras		13
Zaudējumi		15
Neizšķirts		4
Gūto/zaudēto vārtu attiecība		47:54
Vidējais spēlētāju vecums
23 gadi

SIA «Svešvalodu aģentūra»

piedāvā valodu kursus
pieaugušajiem, skolēniem,
bērniem, studentiem, privātpersonām un
uzņēmumiem.
Ar un bez priekšzināšanām.
Tālrunis 26369988; 29166866
(Dzintra Vintermane)

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29987357.
Celtnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, kamīnus,
pirts krāsnis, skursteņus, siltummūrus.
Veicu remontdarbus. Tālrunis 28893830
(Rihards).
Sieviete (55) meklē darbu – slimnieku
kopējas, auklītes darbu vai vecu cilvēku
aprūpē. Ir medicīniskā izglītība, pieredze.
Tālrunis 28466282.

Pērk
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
Braucam pakaļ. T. 26984528

Pārdod
Jauktu skaldītu malku. T. 27715117.
Divistabu dzīvokli 3. stāvā Māras ielā,
48,5 m². Māja tiek renovēta. Tel. 26557660.
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Pārdod briketes apkurei (kantainās)
– ozols, bērzs. Ar piegādi. Cena no 110
Ls/t. Tālrunis 29907466

Dažādi
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» organizē
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENU
JELGAVAS PILSĒTAS KAPSĒTĀS
20. NOVEMBRĪ
plkst.11 – MIERA KAPSĒTĀ,
plkst.12 – MEŽA KAPSĒTĀ,
plkst.13.30 – BĒRZU KAPSĒTĀ,
plkst.15 – ZANDERU KAPSĒTĀ,
plkst.16.30 – BALOŽU KAPSĒTĀ.
Atbildīga par Mirušo piemiņas dienas norisi ir
SIA «Alda Knāviņa apbedīšanas pakalpojumu
uzņēmējsabiedrība «VELIS – A»», kas nodrošina šādu mākslinieku piedalīšanos:
sēru ceremoniju vadītāji Vilnis Auza, Aldis
Barons, Māris Neilands; mūziķi Anda Kalēja (vijole), Ilvija Bensone (flauta), Evija
Lagzdiņa (soprāns), Jānis Kupčs (tenors),
Dace Liepa (koncertmeistare), Māris Treijs
(koncertmeistars).

Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu
uzņēmumam. Iesniegsim atskaites un
pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS KONDRAŠOVS (dz. 1949. g.)
TĀLIVALDIS PAVĀRS (dz. 1918. g.)
DONĀTS ARMANS (dz. 1937. g.)
TAĪSIJA GORODECKA (dz. 1921. g.)
VITĀLIJS SEDOLS (dz. 1955. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.13 Meža kapsētā.
LAIMA KĻAVIŅA (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 12.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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14. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1306.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Apmulsušās sirdis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokum. f. 2.sērija.
14.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. seriāls. 44.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 43. un 44.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1306.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Šveices seriāls. 17.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Imants Lancmanis. 2006.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 17.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 447.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg. 2010.g. 18.janv.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 17.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 447.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «633 km debesīs un ellē». 4.sērija.
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokum. f. 3.sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.*
23.30 «SeMS».*
0.10 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Piedz. f. 2004.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 70.sērija.
10.05 «Vasaras māja». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 71.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 11.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 16.sērija.
1.50 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 60. un 61.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 31.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 16.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 21. un 22.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 82.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 58.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 8.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 430.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 211.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 62.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 19.sērija.
19.00 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 430.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 142.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 7.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 183.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
3.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 31.sērija.
4.40 «Nakts joki».

15. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1307.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 18.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 17.sērija.
11.10 «Dumpiniece Džeina». Biogrāfiska filma. 2007.g.
13.20 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 44.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 9. un 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1307.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 18.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 18.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Trejādas saules». Latvijas dokum. f. 2011.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Naudas zīmes».
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Ināra vārpa. Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 448.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV *.
13.15 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak. 2010.g. 20.janv.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 18.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 448.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Paok. Tiešraide.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Autosporta programma nr.1».
23.45 «SeMS».*
0.25 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 71.sērija.
10.05 «Pa mīlestības pēdām». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 72.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Vasara Longailendā». Romantiska komēdija. 2009.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Ceļojošo bikšu māsība». Komēdija. 2005.g.
2.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 4.sērija.
2.50 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 62. un 63.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 11.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 32.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 26.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 4.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 23. un 24.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 83.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 59. un 60.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 9.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.

tv programma
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 431.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 212.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 63.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 20.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 431.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 207.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 37.(sezonas noslēguma) sērija.
24.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 184. un 185.sērija.
1.55 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
2.45 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 32.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 212.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 83.sērija.
4.45 «Nakts joki».

16. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1308.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 19.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 18.sērija.
11.10 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Graphis scripta. Dabas koncertzāle». Dokum. f.
14.25 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1308.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 19.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 19.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 449.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.50 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Paok.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 19.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 449.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo –
Sanktpēterburgas SKA. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 72.sērija.
10.05 «Svenaholmas noslēpums». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Anim. seriāls. 9.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 73.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 12.sērija.
21.50 «Asiņainais dimants». Trilleris. 2006.g.
0.40 «Kritušais eņģelis». ASV detektīvfilma. 1998.g.
2.50 «Ilūzija un īstenība». Detektīvfilma. 1985.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 64. un 65.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 12.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 33.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 27.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Doktors Hauss 7». 9.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 25. un 26.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 84.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 61. un 62.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 10.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 432.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 213.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 64.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 21.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 432.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 10.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2». Seriāls. 15.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 33.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 213.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 84.sērija.
4.50 «Nakts joki».

17. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1309.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 20.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 19. un 20.(noslēguma) sērija.
11.40 «Province».*
12.10 «Zebra».*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Mākonis: klinšu kalnu savvaļas ērzelis». Dokum. f.
13.35 «Sastrēgumstunda».*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1309.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 20.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Konstantīns». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 12.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
23.45 «Zini. Vari. Dari».*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 450.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme*.
13.15 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 20.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. f. 2.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 450.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. f. 3.sērija.
21.40 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
23.00 «Ceļojums uz Zemes centru». Piedzīvojumu filma. 1999.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 73.sērija.
10.05 «Mīlas valgos». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 74.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
18.50 «Pieslēdzies, Latvija!» Noslēguma ceremonija-svinīgais
koncerts no Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zāles.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
21.10 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas komēdija. 1970.g.

22.55 «Sky & More Fashion modes skate».
23.30 «Supernatural 3». ASV seriāls. 9.sērija.
0.25 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 17.sērija.
1.20 «Asiņainais dimants». Trilleris. 2006.g.
3.45 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 4.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 66. un 67.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 13.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 34.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 28.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 10.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 27. un 28.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 85.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 63. un 64.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 11.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 433.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 214.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 65.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 22.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 433.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 18.(sezonas noslēguma) sērija.
22.00 «Svešais pret plēsoņu». Fantastikas trilleris. 2003.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Slepkavība fortā». ASV detektīvfilma. 2005.g.
2.20 «Specvienība 4». Seriāls. 14.sērija.
3.10 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
4.05 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 34.sērija.
4.50 «Nakts joki».

18. novembris, piektdiena
LTV1
7.20 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.
7.28 «ES Latvijas reģionos».*
7.30 Renovētā versija. «Sprīdītis». Pasaku filma.
9.00 LR proklamēšanas dienai veltīts ekumēniskais
devkalpojums.
10.05 «Konstantīns». Dokumentāla filma.
10.40 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
10.55 Nacionālo bruņoto spēku parāde. Tiešraide no
11.Novembra krastmalas.
11.50 «Mana dziesma Latvijai»*.
12.20 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
12.30 Latvijas Republikas Saeimas svinīgā sēde.
13.05 «Mana dziesma Latvijai»*.
14.15 «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
15.15 «Iekšiņa un āriņa». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
15.55 «Klases bilde. Par 10 gadiem gudrāki». Dok. f. 2011.g.
17.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
17.28 «ES Latvijas reģionos».*
17.30 LR proklamēšanas 93.gadadienai veltīts koncerts.
Tiešraide no Dailes teātra.
18.55 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
19.55 Valsts prezidenta Andra Bērziņa svētku uzruna pie
Brīvības pieminekļa.
20.30 «Panorāma».
20.55 «Latvijas himna – visā pasaulē!» Svētku salūts.
Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.20 «Vadonis». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
23.15 «Nakts ziņas».
23.23 Laika ziņas.
23.25 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.
23.35 «Laiks Ziedonim». Koncerts Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunceltnē.*
0.30 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 12.sērija.

LTV7
7.35 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 3.daļa.*
10.15 «Savvaļas zirgi». ASV ģimenes drāma. 2009.g.
11.45 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV *.
13.15 «Spicais suns». ASV ģimenes filma. 2010.g.
14.50 «Ceļojums uz Zemes centru». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
16.25 «Apkārt pasaulei 90 minūtēs». Dokumentāla filma.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 451.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Zveja» (ar subt.).
19.55 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
20.55 «Latvijas himna – visā pasaulē!» Svētku salūts.
Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.20 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Liktenīgais ceļš». Krimināldrāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Ekstrēms tuvplānā».
7.30 «Toma un Džerija piedzīovjumi». Animācijas filma.
7.40 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas filma.
9.00 «Šodien novados. Svētku speciālizlaidums».
9.30 «Princese Lillifē». Anim. f.
10.55 LNT ziņu speciālizlaidums. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku parāde. Tiešraide.
11.40 Patriotu nedēļa. «Sprīdītis». Pasaku filma. 1985.g.
13.25 «Čārlijs un šokolādes fabrika». Ģimenes filma. 2005.g.
15.40 «Dziedošās ģimenes – Latvijai». 2009.g.
16.30 «Teātris». Rīgas kinostudijas traģikomēdija. 1978.g.
19.20 «Tautas balss».
20.00 Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa svētku
uzruna; LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Latvijas himna – visā pasaulē. Svētku uguņošana.
Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris
21.15 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
21.35 Im.Kalniņš, Turaidas Roze un Liepājas simfoniskais
orķestris. Lielās dziesmas.
23.20 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
1.10 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
3.10 «Jaunā pasaule». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 35.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 29.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Burvīga diena». Latvijas anim. f.
7.50 «Māsa un brālis». Latvijas anim. f.
8.00 «Filmiņa par Tīģeri». Anim. f.
9.50 «Mūsu kuplā ģimenīte». Ģim. komēdija.
11.50 «Cheetah Girls 2». Ģim. komēdija.
13.50 «Varenais Džo Jangs». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
16.00 «Beverlihilsas čivava». Ģimenes komēdija. 2008.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 23.sērja.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Latvija. Otrie divdesmit». Latvijas dok. f. 2011.g.
21.00 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Traģikomēdija. 2010.g.
22.55 «Elizabete: Zelta laikmets». Drāma. 2007.g.
1.05 «Seksīgie zābaki». Komiska drāma. 2005.g.
3.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
3.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 35.sērija.
4.40 «Nakts joki».

19. novembris, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 177. un 178.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Gudrā meita». Pasaku filma.
12.20 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
13.50 «Firmas noslēpums».*
14.35 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.*
15.35 E.Smiļģim – 125. «Eseja par Smiļģi». 1986.gada ieraksts.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Mākonis: klinšu kalnu savvaļas ērzelis». Dokum. f.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Čikāgas piecīši». Latvijas dokum. f. 2011.g.
22.30 «Čikāgas piecīšu» koncerts Rīgai – 810 lielkoncertā.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Amatieris». Latvijas drāma. 2008.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Jaunavas zīmē» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Ņižņijnovgorodas Torpedo. 2010.g. 5.febr.*
16.10 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 18.sērija.
17.10 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. f. 3.sērija.
20.55 «Gaidot Bērnu Eirovīziju».
21.25 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
21.55 «Mantojums». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
23.35 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA. 2010.g. 14.marts.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas». Dok. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 121.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
8.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 21.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Pūces kliedziens». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.45 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.45 «Vīramāte – vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
17.45 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
18.45 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 7.sērija.
19.50 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
2.05 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
4.10 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 15.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 36.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 30.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 17.sērija.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 6.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*

10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 19. un 20.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.15 «Filmiņa par sivēnu». ASV animācijas filma. 2003.g.
15.50 «Suns ugunsdzēsējs». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
18.00 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Mūmija 3: Skorpionu karalis». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.20 «Glābējs». ASV spraiga sižeta drāma. 2006.g.
2.00 «Drakula». ASV mistikas trilleris. 1992.g.
4.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 30.sērija.
4.45 «Nakts joki».

20. novembris, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 179. un 180.(noslēguma) sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas filmu
seriāls. 11. un 12.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 45.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 45.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Indija». Dokum. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Trejādas saules». Dokumentāla filma.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīlestība un citas delikateses». Komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Meitene ar pērļu auskaru». Biogrāfiska drāma. 2003.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Ziemeļu puse».
0.10 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Mantojums». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
13.40 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
14.10 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokum. f. 4.sērija.
15.00 «Jaunavas zīmē» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
16.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak. Tiešraide.
19.25 «Krējums… saldais».
20.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 37.sērija.
22.35 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Piedzīvojumu f. 2004.g. 2.sērija.
0.15 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo –
Balašihas MVD. 2010.g. 22.marts.*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi». Izklaid. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 122.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 13.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 13.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 12.sērija.
11.35 «Misters Labais». Piedzīv. komēdija.
13.15 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.05 «Misters Aukle». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
16.50 «Artūrs un mazmurkšķīši». Ģimenes filma. 2006.g.
19.00 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
1.35 «Vīramāte – vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
3.05 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 16.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 37.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 12. un 13.sērija.
7.30 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 17.sērija.
7.55 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 21. – 23.sēr.*
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
15.05 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
16.55 «Mūmija 3: Skorpionu karalis». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga speciālizlaidums: Latvija – netīrās
naudas tranzītvalsts».
20.40 «Transformeri: pieveikto atriebība». Fantastikas f. 2009.g.
23.50 «Ringa karalis». ASV spraiga sižeta drāma. 2004.g.
1.50 «Citplanētiešu mednieks». Trilleris. 2003.g.
3.30 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
4.20 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».
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Ja tev ir kāds no šiem simptomiem:
• pastāvīgas slāpes, bieža urinēšana,
arī naktīs;
• izteikts nespēks, apetītes pārmaiņas;
• neskaidra redze, neizskaidrojams svara
zudums;
• lēna brūču dzīšana, izsitumi uz ādas,
nieze,
uzzini savu cukura daudzumu asinīs
š.g. 12. novembrī no plkst.9 līdz 10
Jelgavas poliklīnikā bez maksas!

SIA «INTRANSSERVISS»

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

piedāvā darbu autoservisā
automehāniķim(-ei)
ar darba pieredzi;
automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.

15. novembrī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. Ž.Galserāns «Grenholma metode» (krievu valodā). Korporatīva intriga. Rež. S.Golomazovs (Krievija).
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, vai sūtīt CV
uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 63011667.

6. decembrī plkst.19 – pianista Vestarda Šimkus solokoncerts. Programmā – Ludviga
van Bēthovena sonātes. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

22. novembrī plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde «Krustmāte no Brazīlijas». Komēdija 2 cēlienos. Rež. V.Brasla. Galvenajā lomā I.Martinsons. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
3. decembrī plkst.12 un 17 – J.Lūsēna un I.Zanderes muzikāla pasaka «Sniega karaliene». Sniega karaliene – K.Zadovska, Gerda – I.Sutugova, Kajs – A.Ērglis. Biļešu
cena: Ls 8; 7; 6; 5.

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

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288
Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. gada dzimušos bērnus apmeklēt pirmsskolas izglītības
programmu ar apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt
katrā bērnā ētisko, estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērnos
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un
kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
aicina pievienoties savai komandai
DARBA AIZSARDZĪBAS INŽENIERI.
Prasības:
- augstākā izglītība,
- darba aizsardzības speciālista apliecība,
- darba pieredze minētajā amatā.
Darba pienākumi:
- uzņēmuma darba aizsardzības un darba vides politikas
izstrādāšana un ieviešana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām,
- darba vides iekšējā uzraudzība,
- darba aizsardzības pasākumu organizēšana,
- dokumentācijas sagatavošana un uzturēšana.

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

s
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»

Apsardzes uzņēmums SIA «Ave Lat Sargs»
meklē apsargus darbam Jelgavā.

Piedāvājam:
- konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas,
- iespējas profesionāli pilnveidoties,
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Prasības pretendentiem(-ēm):
- apsardzes sertifikāts;
- angļu valodas zināšanas sarunvalodas
līmenī;
- latviešu valodas zināšanas (atbilstoši vidējā
līmeņa prasībām).

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi:
personals@komunalie.lv vai pa faksu 63048959.
Adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, tālrunis 63007719.

Prasībām atbilstošus pretendentus(-es) aicinām
sūtīt CV uz e-pasta adresi: info@avelatsargs.lv
vai pieteikties pa tālruni 26451369.

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 iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63021591, 20021871,
26448426.
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Kultūras pasākumi
 10. novembrī pulksten 15 un 18, 12. novembrī pulksten 12 un 14 – romantiska
spēlfilma «Es mīlu tevi, Rīga!». Viena diena Rīgā. Caur 13 stāstiem atklāts viss, ko mēs mīlam mīlestībā. Lomās: A.Mikučevska, A.Mamontovas, L.Vikmane, O.Koheleva, P.Griškovs,
M.Olte, H.Burkovskis. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 11. novembrī pulksten 19 – Igo autorkoncerts. Īpašie viesi: U.Marhilevičs,
aģentūras «Kultūra» bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa». Koncertā piedalās:
J.Kristons, V.Krieviņš, I.Jercums, M.Burkevics vai E.Glotovs un citi. Biļešu cena –
Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).
 12. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 12. novembrī pulksten 16 – aģentūras «Kultūra» jauktā kora «Zemgale» 50 gadu
jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē).
 13. novembrī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Kas teica «ņau»...» (krievu valodā).
Biļetes iepriekš jāpiesaka pa tālruni 26875065. Biļešu cena – Ls 2; vecākiem – bez maksas
(Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 15. novembrī pulksten 18 – Studentu dienas ieskaņas koncerts «Tavs un mans laiks».
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 15. novembrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde Ž.Galserāns
«Grenholma metode». Korporatīva intriga. Režisors S.Golomazovs (Krievija). Spēlē piedalās: J.Korņevs, D.Palēss, D.Čerņecova, A.Fečins. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 15. novembrī pulksten 21 – Studentu svētku balle. Biļešu cena – Ls 1,50; 2 (Jelgavas
pils aulā).
 16. novembrī pulksten 10 – reģionālais seminārs par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Par mūsdienu verdzības formām stāstīs Vineta Polatside, biedrības «Patvērums
«Drošā māja»» projektu vadītāja. Par palīdzību cilvēku tirdzniecības esošajiem un potenciālajiem upuriem informēs Sandra Zalcmane. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).
 16. novembrī pulksten 19 – Latvijas iemīļotu mūziķu koncertprogramma «Latviešu
teātra zelta dziesmas». Populāras dziesmas no dažādu laiku teātra izrādēm kopā ar
instrumentālo grupu un bigbendu Aigara Grāvera vadībā izpildīs I.Pētersons, L.Šomase,
A.Ērglis, A.Andrejeva, I.Fomins, O.Rajecka, D.Skutelis, A.Auzāns, M.K.Kalniņš un trio
«Limonāde». Biļešu cena – Ls 10; 9; 8; 7 (kultūras namā).
 20. novembrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš «Jo
pliks, jo traks». Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 20. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 22. novembrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde Brendons Tomass «Krustmāte
no Brazīlijas». Komēdija divos cēlienos. Režisors V.Brasla. Draugu lūgts, students Viljams
piekrīt pārģērbties par krustmāti no Brazīlijas... Galvenajā lomā – I.Martinsons, pārējās
lomās – M.Meiers, M.Bezmers, I.Puķe, I.Lieckalniņa, E.Vāne, B.Valante, J.Johansons, A.Osis
un O.Morozovs. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 18 – «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja». Ķekatu tradīcijas, rotaļas.
Praktiskā radošā darbība: masku gatavošana. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma
bērniem – 0,80. Nodarbībai iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 25. novembrī pulksten 18 – cikla «Sarunas par mākslu» lekcija/diskusija «Par fotogrāfiju». Lektors Harijs Daina Liepiņš, «Fotobūda». Vietu skaits – ierobežots. Dalības maksa
– Ls 1 (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).

Izstādes
 Līdz 17. novembrim – fotoizstāde «Par mūsu un jūsu brīvību» (Poļu kultūras dienu
gaitā) (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 23. novembrim – keramiķes Undīnes Stepkas izstāde «Vienkārša keramika. Māls.
Forma. Krāsa» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 30. novembrim – Ulda Rogas 70 gadu jubilejas izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. decembrim – Ilzes Dilanes papīra darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris

«Bija tikai ticība un degsme
idejai – Latvija būs brīva!»
 Ritma Gaidamoviča

Pagājuši vairāk nekā 20 gadi,
kopš pilsētā darbojās īpašās
brīvprātīgo kārtības sargu vienības Jelgavas nodaļa ar vairāk
nekā 300 brīvprātīgajiem, kas
bija gatavi par Latvijas neatkarību atdot savu dzīvību, nodrošinot kārtību mītiņos, piketos,
barikāžu laikā. Vēlāk no šīs
brīvprātīgo komandas pilsētā
izveidota municipālā policija,
Iekšlietu ministrijas 1. policijas
bataljona 3. rota, speciālo uzdevumu vienība, robežsardze
un zemessardze. Tiesa, to zina
tikai retais.
1988. gads – Latvija ir Padomju Savienības sastāvā, taču drošsirdīgākie iedzīvotāji
pieprasa Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Ir sapnis par brīvu, neatkarīgu Latviju – bija
sākusies tautas politiskā atmoda. Vasaras
vidū sāka organizēties divas atmodas laika
nozīmīgākās politiskās kustības – Latvijas
Tautas fronte (LTF) un Latvijas Nacionālā
neatkarības kustība (LNNK). Kopīgais
mērķis – demokrātijas un valstiskās neatkarības atjaunošana. Tiesa, šī doma nepatika
padomju drošības un kārtības sargājošajām
struktūrām. LTF darbība tolaik bija vērsta
uz ārējiem pasākumiem – mītiņiem, gājieniem, citiem plašiem sarīkojumiem –, un
radās nepieciešamība veidot savu tautisku
drošības un kārtības sargu sistēmu. Tā
1988. gadā likti pamati brīvprātīgo kārtības sargu vienībām. LNNK kārtības sargi
palīdzēja veidot valstī patriotisku, mobilu
un ekstremālās situācijās darboties spējīgu brīvprātīgo kārtības sargu kandidātu
vienību. Iesākumā kandidātu vienības
veidošana notika slepeni, taču 1990. gadā
kārtības sargu vienību darbību valstiskoja
un Augstākā padome iedalīja un apstiprināja vienību budžetu.

Svarīga lojalitāte pret Latviju

Sākās saspringts un reizē bīstams vienību veidošanas darbs, tostarp Jelgavā,
ko veiksmīgi kūrēja jelgavnieks
Gints Vaznis. «Mans uzdevums
bija izraudzīt uzticamus cilvēkus
– brīvprātīgos, kuri par Latvijas
neatkarību atdotu dzīvību,» stāsta
G.Vaznis. Kaut arī šī bija brīvprātīgo
vienība, tajā netika uzņemts kurš
katrs, jo svarīga bija cilvēka lojalitāte
valstij. Tiesa, ar melu detektoru
nevienu nepārbaudīja, taču tika
izlūkota kandidāta darba vieta,
vērtēti cilvēka uzskati – vai viņš
ir īstens latvietis. «Mēs gribējām
brīvu Latviju, un ikviens patriots
bija gatavs bez jebkāda atalgojuma
būt tautas sargs,» piebilst ģenerālis
Juris Vectirāns, kurš vienībā darbojās no
tās pirmsākumiem. G.Vaznis skaidro, ka
sākotnēji vienības kodolu veidoja pilsētas
domes deputāti, tostarp Ildefons Jasenas,
Viktors Valainis, Edijs Putnieks, Aļģimants
Burba, Fēlikss Jasenas, Guntis Kupče.
«Atceros vienu studentu, kurš man 1989.
gadā piezvanīja pie dzīvokļa durvīm. Viņš:
«Labvakar!», es: «Kādā jautājumā?», viņš:
«Es gribu iestāties vienībā!», es: «Kāpēc tu
gribi stāties brīvprātīgajos?», viņš: «Es ticu,
ka Latvija būs brīva, un mums taču būs
vajadzīgi karavīri!?», es: «Vai zini, ka mēs
rīt varam...», viņš: «Jā, zinu, taču es gribu
brīvu Latviju!»,» stāsta G.Vaznis. Rezultātā
Jelgavā tika izveidota viena no spēcīgākajām
brīvprātīgo vienībām Latvijā ar vairāk nekā
300 biedriem.

Apsargāja svarīgus objektus

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavniekam Gintam Vaznim uzticēja organizēt brīvprātīgo kārtības sargu kandidātu
vienību Jelgavā. Vēl šodien pie viņa glabājas saraksti ar datiem par cilvēkiem, kuri
bija gatavi aizstāvēt Latviju. Brīvprātīgo kārtības sargu atšķirības zīme – nozīmīte ar
kārtas numuru, bet vēlāk kārtības sargi pateicībā saņēma īpašu Goda zīmi.
nodrošināt kārtību, norisinājās Rīgā, tad arī
mūsējie tur devās. Viņi apsargāja Augstāko
padomi 1990. gada 4. un 15. maijā, 1991.
gada janvāra barikāžu un augusta
puča dienās. «Uz maiņām pa 12
stundām, nemaz neejot mājās,
dežūrējām Jelgavas dzelzceļa
stacijā, autoostā, elektrostacijā un
telefoncentrālē. Piedalījāmies arī
Ļeņina pieminekļa noņemšanā,»
atminas F.Jasenas, piebilstot, ka pienāca
arī brīdis, kad brīvprātīgie bija vienīgie, kuri
Jelgavā gādāja par kārtību.

Atšķirības zīme –
balta lente uz rokas

Puiši gan nevarēja lepoties ar ekipējumu. Viņi bija nodevuši zvērestu, saņēmuši
brīvprātīgo vienības apliecību un baltu ar
Latvijas ģerboni rotātu aproci jeb lenti ar
kārtas numuru. Sadursmē ar pretējiem
spēkiem varēja lietot tikai karatē un sambo
paņēmienus, ko pašmācības ceļā arī apguvuši. «Puišos bija tikai ticība un degsme idejai,
ka Latvija būs brīva,» piebilst G.Vaznis.
Lentes pirmo reizi brīvprātīgie
uzlika, patrulējot XX Vispārējos
latviešu Dziesmu un X Deju svētkos 1990. gadā, tādā veidā oficiāli
parādot, ka līdztekus milicijai ir arī
kārtības sargi. «Brīvprātīgo mērķis:
kad Latvija būs brīva, nepieciešami
spēki, lai pārņemtu valstiskās funkcijas
un no šiem cilvēkiem izveidotu savu
policiju, zemessardzi, robežsardzi,
armiju,» stāsta J.Vectirāns. Brīvprātīgie mācījās veidot aizsardzības plānus, novēroja pretējo spēku
objektus, devās uz mācībām, un
barikāžu laikā, organizējot svarīgo
objektu apsargāšanas procesu, viņi jau
bija sagatavoti. «Atceros, ka mums bija sakaru rācijas radio lielumā. Mans pseidonīms
bija Karabīne,» tā J.Vectirāns.

Latvijas aizsardzības
spēku augšgalā – jelgavnieki

F.Jasenas par emocionālāko brīdi sauc
1990. gada 15. maiju, kad neapbruņotie brīvprātīgie pie Augstākās padomes, tagadējās
Saeimas, ēkas cīnījās ar Berezovas kara-

skolas ķēdēm un sitamajiem apbruņotiem
cilvēkiem. «Mūsu ekipējums – brīvas rokas,
baltas lentes un dedzīga sirds,» tā F.Jasenas.
J.Vectirāns atminas 1990. gadu, kad
4. maijā tika pieņemts lēmums par
Latvijas neatkarības atjaunošanu,
bet 18. novembrī Svētā Jāņa baznīcā Rīgā tūkstošiem brīvprātīgo
zvērēja uzticību Latvijai. «Tas bija
ļoti saviļņojošs brīdis,» tā J.Vectirāns.
Latvija bija izcīnījusi neatkarību, un
brīvprātīgo vienības štābs ar Drošības departamentu, kurā darbojās arī jelgavnieks
G.Vaznis, sāka veidot Latvijas aizsardzības
spēkus, kur svarīgus amatus bieži ieņēma
tieši Jelgavas nodaļas brīvprātīgie.

No brīvprātīgajiem
izveido municipālo policiju

Pirmais bija policijas bataljons «Baltās
beretes», kuru vadīja J.Vectirāns. Tas
vēlāk pārtapa par Drošības dienestu, kas
apsargāja Saeimu, prezidentu, vēstniecības. Šīs vienības darbinieki vēlāk apmācīja
pārējos, kā strādāt. 1990. gada 30. maijā
Jelgavas pilsētas Tautas deputātu padome
nolēma no brīvprātīgo vienības puišiem
izveidot Tautas kārtības sargu vienību,
ko 1991. gada 1. augustā pārdēvēja par
Jelgavas municipālo policiju ar vadītāju
E.Putnieku un vietnieku F.Jasenas. Darbu
sāka 30 cilvēki – 25 kārtībnieki, priekšnieks, vietnieks, kasieris, mašīnrakstītājs
un šoferis. Priekšnieka alga – 480 rubļi.
Bet F.Jasenas brālis Ildafons kļuva par
pirmo Jelgavas 52. Zemessardzes kājnieku
bataljona komandieri, vēlāk – Zemgales
reģiona zemessardzes komandieri.

Aicina atsaukties brīvprātīgos

Šodien par brīvprātīgo vienību tiek runāts
maz, taču Jelgavas entuziasti apņēmušies
celt gaismā vēstures liecības un tās apkopot,
lai par šo laiku stāstītu arī jauniešiem. Lai
viņi zinātu, cik grūti bijis izcīnīt Latvijas
brīvību, un apzinātos, cik tā ir liela vērtība.
Tieši tāpēc entuziasti aicina atsaukties
ikvienu, kurš darbojās brīvprātīgo vienībā,
lai apkopotu arī viņu atmiņu stāstus, kurus
vēlāk varētu nodot LTF muzejam. Atsaukties var pa tālruni 29252022 (V.Valainis).

Viņu galvenais uzdevums bija apsargāt
svarīgos objektus, deputātus un patrulēt
ielās, nodrošinot kārtību. Jelgavas pašvaldības civilās aizsardzības speciālists F.Jasenas
stāsta, ka pirmais brīvprātīgo štābs Jelgavā
atradās tagadējās Vasarsvētku draudzes
telpās, kur bija plānots izveidot zaksu,
Foto: no brīvprātīgo arhīva
un to vadīja jelgavnieks Elmārs Kristiņš.
Lielākie notikumi, kad bija nepieciešams Arī jelgavnieki apsargāja Augstāko padomi 1991. gada barikādēs.

