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Cienījamie Jelgavas iedzīvotāji!

Tornis – dāvana
Jelgavai valsts svētkos

Mūsu zemes nākotne būs tik liela, cik liela ir mūsu spēja darīt, plānot
un realizēt savus sapņus. Nebaidīsimies sapņot par to, kādu mēs
vēlētos redzēt savu pilsētu un valsti! Mums ir jābūt vienotiem savās
vērtībās, lepniem par sasniegto un jāraugās nākotnē ar optimismu!

Sveicu Latvijas valsts 92. dzimšanas dienā!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Oktobra populārākais
sportists – Deivids Cjukša
 Ilze Knusle-Jankevica

Portāla www.jelgavasvestnesis.lv interneta
balsojumā par oktobra
populārāko sportistu
atzīts regbija komandas
«Jelgavas alnis» spēlētājs
Deivids Cjukša. «Domāju,
Deivids šim titulam izvirzīts pamatoti. Viņš ir ne
vien komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet arī
spēcīgs, gudrs, enerģisks
jaunietis. Spēlētājs, kurš
prot būt viltīgs, tādējādi neērts pretiniekam,»
D.Cjukšu raksturo viņa
treneris Igors Umeckis.

Svētās Trīsvienības baznīcas torņa atklāšanā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš sirsnīgi sveica arī torņa saimnieci
– Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāju Andu Iljinu. Viņa pateicās visiem, kas
pēdējās nedēļas strādāja, galvas nepacēluši,
lai uz valsts svētkiem pilsētniekiem varētu
sarūpēt šo dāvanu. «Ceru, ka tornis kļūs
par simbolu pozitīvām domām, veiksmīgai
sadarbībai un labu projektu īstenošanai,»
norāda A.Iljina.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Tā ir dāvana gan Jelgavai, gan visai Latvijai.
Tornī atrodas Tūrisma informācijas centrs un ekspozīcijas, kurās ikviens
var ielūkoties vēstures
lappusēs, no skatu laukuma paveras pilsētas
panorāma, savukārt zvanu skaņas gan modinās
no rīta, atgādinot, ka
jādodas uz darbu, gan
vakarā aicinās mājās,»
atklājot atjaunoto Svētās Trīsvienības baznīcas
torni, sacīja Jelgavas
mērs Andris Rāviņš. Šodien, 18. novembrī, torni
ikviens var apmeklēt bez
maksas, bet turpmāk
vēstures ekspozīcijas
būs apskatāmas ik dienu
no pulksten 10 līdz 18.
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis ārēji atjaunots līdzīgs tam,
kādu to pirms vairākiem gadsimtiem projektējis arhitekts Martins
Knohs, un šobrīd tā augstums ir
50,17 metri. Savukārt pati baznīca,
kas iesvētīta 1615. gadā, bija ne
tikai pirmā mūra un augstākā ēka
(pēc torņa paaugstināšanas tas

sasniedza 74,37 metrus) Jelgavā,
bet arī viena no pirmajām luterāņu
mūra baznīcām Eiropā. 1956. gadā
kara laikā cietušos baznīcas mūrus
nojauca, atstājot tikai torni.
Šobrīd tornī atrodas Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs, interaktīvas vēstures ekspozīcijas
«Zemgale – Latvijas prezidentu
šūpulis», «Jelgava un Svētās Trīsvienības baznīca laikmeta griežos»
un «Tautas tērps Zemgalē», kā arī
konferenču zāle, restorāns, izstāžu
zāle un skatu laukums.
Paveikto atzinīgi vērtē Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors Māris Krastiņš. Viņaprāt, atjaunotais tornis ir pierādījums tam,
ka Eiropas finansētās programmas
pilsētvides attīstīšanai dod augļus.
«Katra pašvaldība programmas
gaitā piešķirtos līdzekļus izlietoja
pēc saviem ieskatiem, tāpēc vēl jo
lielāks prieks ir par to, ka pa šiem
līdzekļiem sakārtoti tādi objekti kā
mazbānītis Ventspilī, Daugavpils
cietoksnis, sinagoga Kuldīgā un
šis tornis Jelgavā.» Savukārt Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas pārstāves uzsver – tornis ir izcils, augstākās raudzes restaurācijas paraugs un piemērs tam,
kā kultūras mantojuma pieminekli
iesaistīt ekonomiskajā apritē.
Šodien, 18. novembrī, no pulk-

sten 12 līdz 18 ikviens torni var
apmeklēt bez maksas, bet jau
no rītdienas tā darba laiks būs
šāds: vēstures ekspozīcijas būs
apskatāmas no pulksten 10 līdz
18, torņa restorāns un skatu laukums apmeklētājiem būs atvērts
no pulksten 10 līdz 22, savukārt
Tūrisma informācijas centrs – no
pulksten 9 līdz 18. Svētdienās restorāns un skatu laukums darbosies
no pulksten 10 līdz 16. Maksa par
vēstures ekspozīciju, izstāžu zāles
un skatu laukuma apmeklējumu
pieaugušajiem ir 1,50 lati, bet skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, – 0,50 lati.
Izstāžu zāles, kurā izstādes plānots
regulāri mainīt, un skatu laukuma
jeb torņa 9. stāva apmeklējums
maksā 0,80 latus, bet skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 0,40
latus. No ieejas maksas atbrīvoti
pirmsskolas vecuma bērni, 1. un
2. grupas invalīdi ar pavadošo personu, savukārt skolēni otrdienās
torni varēs apmeklēt bez maksas.
Ikdienā pilsētniekiem par torni
atgādinās tā zvanu un melodiju
skaņas. Svētku dienās pulksten
9, 12, 15, 18 un 21 būs dzirdamas
zvanu un melodiju skaņas, kas
raksturo svētku būtību, bet ikdienā
zvani skanēs pulksten 9, 12, 15, 18
un 21, bet pulksten 12 un 18 tiks

atskaņoti skaņdarbi, kas raksturīgi
kalendārajam mēnesim. Šodien,
18. novembrī, būs dzirdams Jāņa
Mediņa skaņdarbs «Tev mūžam
dzīvot, Latvija», bet visu novembri
skanēs melodija «Nāk rudentiņis»,
savukārt decembrī – «Ak, eglīte,
ak, eglīte».
Jāpiebilst, ka idejas par torņa
atjaunošanu parādījās jau Atmodas
laikā un vieni no pirmajiem par
to sāka runāt Jelgavas Latviešu
biedrības biedri. «Man ir gandarījums, ka ideja, kas aizsākās
Atmodas laikā, ir īstenota. Toreiz
bija plāns atjaunot trīs pilsētas
simbolus – Lāčplēša pieminekli,
pieminekli Jānim Čakstem un
Svētās Trīsvienības baznīcas torni.
Viņus visus saista pretpoli: iznīcība
un atdzimšana. Un ir liels prieks,
ka pēdējos gados Jelgavā galvenais
uzsvars likts tieši uz atdzimšanu,»
tā Jelgavas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs Paulis Rēvelis.
Tornis atjaunots ERAF projekta «Reģiona nozīmes tūrisma
un kultūrizglītības centra izveide
Jelgavā» gaitā. Tā kopējās izmaksas ir gandrīz 1,53 miljoni latu,
no kuriem 910 tūkstoši ir ERAF
līdzfinansējums, 48 000 – valsts
līdzfinansējums, bet vairāk nekā
570 000 latu līdzfinansēja Jelgavas
pilsētas dome.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.
klases skolnieks D.Cjukša mēneša
populārākā sportista titulam tika
nominēts, jo izcīnīja Latvijas čempiona titulu U-18 grupā un bija
komandas rezultatīvākais spēlētājs.
Kā stāsta pats jaunietis, ar regbiju
sācis nodarboties pirms četriem gadiem. «Drauga tētis veidoja Jelgavā
jaunu komandu, un nolēmu aiziet
paskatīties, jo man patīk kontaktu
sports, kāds ir regbijs. Pamēģināju,
un iepatikās,» stāsta Deivids.
Viņš ir ne vien savas komandas
rezultatīvākais spēlētājs, bet šogad
debitējis arī valsts izlasē U-18 grupā
un piedalījies Eiropas čempionātā.
Lai gan komanda savā apakšgrupā
pieveica tikai vienu no trim pretiniekiem, I.Umeckis norāda, ka arī tas
uzskatāms par panākumu šāda mēroga sacensībās. «Sākumā jau bija
satraukums, bet tomēr ir patīkami
spēlēt izlasē – tā ir iespēja spēlēt
starp labākajiem,» tā D.Cjukša.

Foto: Ivars Veiliņš
Lai gan šobrīd komanda piedzīvo
grūtus laikus, jo trūkst gan finansējuma, gan cilvēkresursu, gan
vietas, kur regulāri trenēties, mērķi
nākamajai sezonai jau izvirzīti.
Komanda cer, ka izdosies sakopot
spēkus un cīnīties par vietu labāko
pieciniekā Latvijas čempionātā.
Jāatgādina, ka oktobra populārākā sportista titulam bija nominēts
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēknis Jānis Freimanis
– viņš izpildījis sporta meistara
normatīvu 50 metros tauriņstilā
(247 balsis), cīņu kluba «Milons»
karatists Kalvis Kalniņš, kurš
izcīnījis bronzas medaļu pasaules
čempionātā karatē pieaugušajiem
svara kategorijā līdz 60 kilogramiem (214 balsis), BK «Zemgale»
spēlētājs Edgars Krūmiņš – uzvarējis strītbola turnīrā «Getto Basket»
un tika iekļauts Latvijas strītbola
izlases sastāvā (104 balsis), kā arī
lakrosa kluba «Mītava» līderis un
viens no labākajiem lakrosa vārtsargiem Latvijā Renārs Kunigs (215
balsis). Deivids balsojumā uzvarēja
ar 481 balsi.

Valsts svētki Jelgavā
18. novembris, LR proklamēšanas 92. gadadiena
Pulksten 12 – ekumēniskais dievkalpojums. Piedalās Jelgavas kristīgo
konfesiju garīdznieki, Jelgavas Svētās Annas draudzes koris, solists Edgars
Ansonskis, ērģelniece Māra Ansonska, diriģents Andris Jansons (Svētās Annas
katedrālē).
Pulksten 13.30 – ziedu nolikšana pie Jāņa Čakstes pieminekļa.
Pulksten 14 – svētku koncerts «Vēl viena dziesma būs...», veltīts
Latvijas dzimšanas dienai un IV Latviešu vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem. Piedalās Jelgavas kamerorķestris, grupa «The Teachers»,
Jelgavas kori, Latvijas Nacionālās operas soliste K.Gailīte. Diriģents
A.Meri (kultūras namā).
Pulksten 17 – svecīšu aizdegšana Lielajā ielā, skolu jauniešu veidotās sveču
kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs», ugunskuru aizdegšana. Svētku koncerts
kopā ar grupu «Lustīgais Blūmīzers» un aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālo
ansambli «Guns» (Hercoga Jēkaba laukumā).
Pulksten 20 – Svētku uguņošana (no Pasta salas).

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

Jau tradicionāli pašvaldība rīko labdarības akciju, kuras
mērķis ir sniegt atbalstu kādai ģimenei, kam tas patiesi
nepieciešams. Adventes laika ekumēniskais labdarības
koncerts «Citādā gaismā» notiks 5. decembrī pulksten
15 kultūras namā. Šoreiz tajā jelgavnieki aicināti atbalstīt Belicku ģimeni. Ineses un Jura meitiņai Laumai pirms
vairākiem gadiem konstatēta ļoti reta un neārstējama
slimība – Retta sindroms. Laumiņa ir pilnīgi bezspēcīga
un atkarīga tikai no tuvāko cilvēku rūpēm. Slimība turpina
savu nežēlīgo uzvaras gājienu, taču ģimene nav padevusies, jo tieši Laumiņa ir tā, kas sniedz viņiem enerģiju un
spēku. Viņa redz pasauli citās krāsās un māca tās saskatīt
arī saviem vecākiem un mazajai māsiņai. «Laumiņa māca
mums pacietību un pieticību, māca priecāties par katru
dienu, ko Dievs atvēlējis. Viņa māca mums dzīvot un mīlēt,
kamēr cits citam esam...» saka vecāki.
Šobrīd Laumiņai ļoti nepieciešams īpaši aprīkots ratiņkrēsls, kas nodrošinātu viņai iespēju doties pastaigās,
redzēt pasauli ārpus mājas sienām. Ģimene šādu ratiņkrēslu jau ir atradusi Dānijā, taču, lai sagaidītu valsts rindu
uz apmaksātu tehnisko palīglīdzekli, jāgaida vēl vismaz
divi trīs gadi – tas ir pārāk ilgs laiks bērnam, kuram katra
diena ir cīņa par eksistenci.

Pašvaldība aicina jelgavniekus būt atsaucīgiem
un kopīgi saziedot ratiņkrēslam nepieciešamos
1700 latus.
Ziedot Belicku ģimenei varēs labdarības
koncertā, kā arī pirms tam Jelgavas baznīcu
draudzēs, tāpat ziedojumus var pārskaitīt uz
pašvaldības ziedojumu kontu: Jelgavas dome,
reģ. Nr.90000042516, SEB banka, UNLA LV2X,
LV07UNLA0008000142221, ar norādi «Laumai».

Kādi ir jūsu pirmie
iespaidi par atjaunoto Svētās Trīsvienības
baznīcas torni?

«Mēs ilgi mācījāmies Laumiņu saprast, bet tagad jau šķiet, ka pēc viņas elpas vien zinām, kādu
zīmi viņa mums grib dot. Cik vien iespējams, mēs dalāmies ar Laumiņu visos ikdienas sīkumos
– stāstām viņai, dziedam, runājamies un izrādām savu bezgalīgo mīlestību, jo tieši mīļums
ir tas, kas viņai visvairāk nepieciešams. Arī mazā māsa Amalda to jūt,» atzīst septiņgadīgās
Laumiņas vecāki Inese un Juris Belicki.
Foto: JV

«Sākām dzīvot Laumiņas dzīvi»
 Kristīne Langenfelde

Šobrīd jau Laumiņas slimība
ir tā progresējusi, ka nedz zāles,
«Tu dienu no dienas dari visu iespējamo – ieliec pat
nedz rehabilitācija viņai īsti
necilvēcīgas pūles, lai tikai tavam bērnam kļūtu lapalīdzēt vairs nevar – vienīgais,
bāk, bet... viss ir gluži pretēji... paliek tikai sliktāk.
kas viņai nepieciešams, ir vecāku
Tas tik ļoti tevi saārda. Un tu nesaproti, ko vēl var
nesavtīga mīlestība un rūpes.
iesākt – kāds iesaka to vai šo, cits vispār pieļauj, ka tu
«Protams, ka ir tāds brīdis, kad
rīkojies nepareizi, bet tikai tu zini, ka izmēģināts jau
tu nedomājot uzdod sev jautāir viss. Tāds ir Retta sindroms. Tagad mēs to zinām,
jumu: bet kāpēc tas notiek ar
bet, kad šī slimība ienāca mūsu ģimenē, to Latvijā
mums? Mēs ilgi meklējām atbildi,
vēl pat nespēja diagnosticēt,» atceras vecāki Inese
līdz sapratām – mēdz taču teikt,
un Juris Belicki, kuru meitiņa Lauma jau septiņus
ka bērniņš ir tas, kurš izvēlas
gadus cīnās par katru savas dzīves dienu.
sev vecākus. Un, lūk, Lauma ir
izvēlējusies mūs – viņa zināja, ka
Viens bērns no 10 000 – tāda ir – tavam bērnam ir tik slikti, bet mēs tiksim galā ar šo pārbaudījuRetta sindroma skaudrā statisti- tu nesaproti, ko darīt,» stāsta mu, tāpēc mēs nedrīkstam viņu
pievilt,» uzskata vecāki.
ka. Un, kaut arī pasaulē tiek ie- Inese.
Bet tikt galā ar it kā vienkāršu
guldīti miljoni šīs slimības izpētē,
Pēc gariem un nogurdinošiem
diemžēl nav atklāts ne slimības meklējumiem vecāki atrada kādu uzdevumu – nepievilt – nemaz
cēlonis, ne zāles Retta sindroma klīniku Itālijā, kur veic analīzes nav tik viegli...
Jau tolaik, kad Itālijā analīzes
ārstēšanai. Zinātniekiem skaidrs Retta sindromam.
gandrīz bija gatavas, pavisam neir tikai viens – slimību izraisa
jauši ģimene uzzināja, ka Vācijā
defekts X hromosomas MECP2 Analīzes
to ir iespējams izdarīt nedēļas
gēnā, taču, no kā rodas šis de- astoņu mēnešu garumā
fekts, pateikt nevar neviens.
«Mēs bijām gatavi uz visu – iz- laikā. «Un tikai tad tu saproti, cik
darīt pat neiespējamo, lai tikai bezspēcīgs esi. Latvijā par šo sliPiedzimst vesels bērniņš
saprastu, kas notiek. Atradām mību vispār nerunāja, vecākiem
Mazā Laumiņa piedzima tikpat klīniku Itālijā, nosūtījām tai nebija nekādu iespēju izglītoties,
tas viss notika
vesela un dzīvīga kā citi mazuļi Laumiņas anatādā kā pašplūs– tik ļoti gaidīts un mīlēts pir- līzes, un tad sā«Citi brauc uz mā – ja esi apņēmais bērniņš saviem vecākiem. kās pats mokotad varbūt
Pirmais smaids, pirmais ska- šākais – neziņa
Āziju moderni mīgs,
pats izkulsies
tiens, pirmais satvēriens, pirmais astoņu mēnešu
zobiņš, pirmais vārds, pirmais garumā, jo tieši
meklēt dzīves tam cauri, bet,
nē, tad tā arī
solis... nebija nekādu pazīmju, tik ilgs laiks bija
jēgu, iziet garī- ja
paliksi ar slimu
kas vecākos varētu radīt kaut nepieciešams dimazākās aizdomas. Taču atkal agnozes noteikgus pārbaudīju- bērnu uz rokām,
bez saprašanas,
jāsaka – tāds ir Retta sindroms. šanai,» skaidro
mus – es ierosi- kas notiek,» saka
Tas visbiežāk parādās tikai pēc vecāki.
kura ir
pirmā dzīves gada, sagriežot visu
To m ē r, k a nātu nemērot tik Inese,
pirmais cilvēks
pasauli kājām gaisā.
mēr diagnoze
«Kas bija pirmais signāls? vēl nebija apgaru ceļu. Latvijā mūsu valstī, kas
telpā
Mēs pamanījām, ka viņa sāk stiprināta, veir tik daudz pa- publiskajā
sāka skaļi runāt
sliktāk gulēt, un tas kļuva arvien cāki nespēja to
izteiktāk. Kā mazs bērns Lau- pieņemt kā re
mestu bērniņu ar par Retta sindromu. «Latvijā pat
miņa varēja diennaktī nogulēt ālu faktu – viņi
īpašām vajadzī- nebija apzinātas
tikai četras piecas stundas. Pēc izmēģināja arī
ģimenes, kutam jau parādījās arī citas pa- citus variantus.
bām. Uzņemie- tās
rās ir bērniņi ar
zīmes – viņa pārstāja ēst, vairs «Patiesībā pat
neņēma rokās savas mantiņas. tad, kad jau bija
ties rūpes kaut šo slimību. Ieka arī
Attīstība apstājas, visas iegūtās skaidrs – tas ir
par vienu, un jūs spējams,
šobrīd, lai arī
iemaņas pazūd, bērniņš ir pilnīgi Retta sindroms
atkarīgs no vecākiem. Cik ārstu –, tu nespēj to
ātri vien atradī- sākam aktivizēt
sabiedrību, šādu
apmeklējām, cik analīžu veicām, pieņemt: sākas
siet savai dzīvei mazuļu ir krietni
taču rezultāta nekāda – neviens tāds kā nolievairāk nekā mēs
nespēja pateikt, kas kaiš mūsu gums, tu viensaturu.»
zinām – vecāki
meitiņai. Variantu bija daudz, kārši netici, ka
vienkārši ir pataču nekas no tā neapstiprinājās. tavam bērnam
Radās tikai aizdomas, kuras, kā var būt slimība, kas nav ārstēja- devušies nezināmā priekšā. Viizrādījās, Latvijā nevienā klīnikā ma... Un tu sāc cīņu ar vējdzir- ņiem varbūt vienkārši nav nedz
nespēs nedz apstiprināt, nedz no- navām – noliedz realitāti,» savās šo zināšanu, nedz arī materiālo
iespēju,» spriež Inese.
raidīt. Tā bija pilnīga bezspēcība izjutās dalās vecāki.

Vecāki cīnījušies pat par to,
lai Laumiņai piešķir invaliditāti.
Ja jau Latvijā nepazīst Retta
sindromu, kā uz tā pamata var
piešķirt bērnam invaliditāti? Tik
loģiski neloģisks bija sākotnējais
valsts formulējums. «Tikai atkal
mums pašiem valstij pierādot,
izdevās izcīnīt šo it kā pašsaprotamo vajadzību,» saka Inese,
piebilstot, ka kompensējamos
medikamentus diemžēl valsts tā
arī nav paredzējusi Retta sindroma bērniem.

Iespējams, ka šis projekts bija
pamudinājums tam, ka vecāki
var meklēt veidus, kā dzīvot arī
savu dzīvi.
«Tagad mums ir tāds kā eksperiments – es pēc septiņu gadu
pārtraukuma pirmo mēnesi uz
pusslodzi strādāju. Mums ir
auklīte, kas pie Laumiņas nāk
katru dienu. Protams, viss sākās
ar auklītes apmācību, lai mēs
varētu justies droši, un pagaidām
izskatās, ka mums izdodas. Tas
nav viegli, jo slodze ir dubulta:
viss, ko es agrāk darīju pa dieMums nevajag līdzi jušanu nu, lai nodrošinātu Laumai visu
«Visbiežākā reakcija no līdz- nepieciešamo, tagad man jāiespēj
cilvēkiem, ko saņem ģimenes, vakarā, bet tas atkal ir jauns izaikurās aug bērniņi ar īpašām cinājums,» atzīst mamma.
vajadzībām, ir līdzjūtība, taču
mēs negribam izraisīt līdzjūtību Septiņi gadi Tibetā
– daudz būtiskāk mums ir paIzaicinājumi ir Belicku ģimenākt sapratni, izglītot sabiedrī- nes dzīves neatņemama sastāvbu. Lai ikviens zinātu, ka Retta daļa. Šogad Laumiņas dzimšanas
sindroms nav lipīgs, ka tā nav dienā tētis pat uzsaucis tostu:
iedzimta slimība vai vecāku no- «Par mūsu septiņiem gadiem
laidība. Tā ir situācija, kurā var Tibetā!» Un tas ir tik īsti, tik
nonākt ikviens no mums, tāpēc patiesi, jo katra šī diena visu šo
tikai zināšanas var izskaust ne- gadu garumā ģimenei ir bijusi
pamatotu reakciju no sabiedrības kā izaicinājums, pārbaudījums,
puses,» spriež Laumiņas tētis.
no kura viņi mācās un kļūst
«Mēs ļoti bieži esam dzirdējuši stiprāki. «Tā tiešām ir mūsu
līdzjūtīgus cilvēkus sakām: «Es Tibeta. Citi no Latvijas brauc uz
zinu, kā jūs jūtaties.» Taču kaut Āziju moderni meklēt dzīves jēgu
ko tādu nav iespējams zināt, ja un iziet garīgus pārbaudījumus
vien neesi bijis mūsu situācijā. – es ierosinātu nemērot tik garu
Un nedod Dievs to kādam uz- ceļu. Latvijā ir tik daudz pamestu
zināt. Mums ar vīru bija tāds bērniņu ar īpašām vajadzībām.
periods, kad runājām tikai viens Uzņemieties rūpes kaut par
ar otru, jo zinājām, ka citi cilvēki vienu no viņiem, un jūs ātri vien
mūs nespēs saprast,» piebilst atradīsiet savai dzīvei saturu.
mamma.
Mēs paši redzam, cik ļoti esam
Laumiņa Belicku ģimenes mainījušies – uz dzīvi skatāmies
dzīvi ir mainījusi par 180 grā- pavisam citām acīm, zinām, ko
diem – visa dzīve ir pakārtota nozīmē nesavtīgi dalīties, kļūt
Laumiņai. Kā saka viņas vecāki: redzīgākiem, brīžiem pat izturēt
«Visupirms mēs dzīvojam viņas vairāk nekā iespējams...» savās
dzīvi un savējo mācāmies nolikt atziņās dalās tētis.
maliņā.»
Un šo gaisotni sajūt arī LauSeptiņus gadus mamma dien- mas trīsgadīgā māsiņa Amalda,
dienā ir bijusi mājās ar Laumiņu kurai jau šobrīd ģimenes siltums,
un tikai pēdējā laikā, pateicoties mīlestība un dalīšanās nozīmē
labdarības programmas «Mīļā ļoti daudz. «Tas bija tāds šoks,
auklīte» idejai, ģimene reizi ne- kad vienu vakaru pirms kopīgas
dēļā saņem īpašu atbalstu – pro- vakariņošanas mazā Amalda
fesionālu auklīti, kas pieskata pie galda sacīja: «Sadosimies
Laumiņu, kamēr vecāki paveic rokās...» Nezinu, kur viņa to bija
iekrājušos darbus. «Tas bija ļoti noskatījusies, bet tagad mums
liels atspaids – pēc septiņu gadu katras vakariņas sākas ar sadošanemitīgas uztraukšanās tev ir nos rokās, un tas jau ir kā mūsu
brīdis sev, un tu zini, ka Laumiņa simbols tam, ka vēl vienu dienu
tajā pašā laikā ir drošās rokās.» esam pavadījuši visi kopā...»

Baiba Lukjanoviča, māmiņa:
– Ienākot iekšā,
bija tāda pacilājoša sajūta.
Man ir patiesi
liels prieks, ka
Jelgava kļuvusi
par vēl vienu atjaunotu vēstures objektu bagātāka. Kopējais iespaids ir
ļoti labs – gaumīgi iekārtotas telpas,
arī strūklaka pagalmā iederas.
Ivars Bungše,
būvuzraugs:
– Man pašam
ļoti patīk torņa fasāde no
baznīcas puses
– var apjaust,
kur atradusies
baznīca. Manuprāt, tas cilvēkus rosinās iztēloties, kāda tad šī baznīca izskatījusies. Iekštelpas – dažādas, dabīgas
un reizē senatnīgas. Priekšstats ir
patīkams.
Lidija, pensionāre:
– Grandiozi! No torņa
var redzēt tik
skaistu un
daudzpusīgu Jelgavas
panorāmu!
Pieļauju, ka no skatu laukuma
ir vēl skaistāk, jo var redzēt visu
Jelgavu kopumā. Tuvumā arī šie
lielie pulksteņi ir iespaidīgāki. Man
kā rīdziniecei ir ļoti liels prieks, ka
jelgavniekiem izdevies atjaunot šo
vēsturisko ēku.
Jānis Stuburs,
tālbraucējs
kapteinis:
– Protams, ka
patīkamākās
emocijas izraisīja skatu laukums. Tiesa,
šobrīd skats uz
pilsētu ir visai pelēks un vienveidīgs, taču pavasarī, kad viss sāks
zaļot, ziedēt, būs daudz skaistāk.
Ir paveikts ļoti vērtīgs un atzinīgi
vērtējams darbs. Noteikti uzteikt
varu arī ekspozīciju, kurā fotogrāfijās var redzēt, kā tornis mainījies
laika gaitā.
Marija, Gidu
asociācijas
pārstāve:
– Tas neapšaubāmi ir kaut
kas jauns un
skaists. Ar
kolēģiem apspriedām, ka
Trīsvienības baznīcas tornis ir labi
restaurēts – šeit strādājuši ļoti labi
speciālisti. Mani jo īpaši priecē
atraktīvās ekspozīcijas, kas noteikti
piesaistīs apmeklētāju uzmanību
un, iespējams, jauniešos radīs lielāku interesi par vēsturi.
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Arī tad, ja daļu atkritumu nodod šķirošanai, jābūt
līgumam par atkritumu izvešanu
 Sintija Čepanone

Jelgavas Pašvaldības
policija regulāri apseko
mājsaimniecības, lai pārbaudītu, vai ir noslēgts
līgums par sadzīves atkritumu izvešanu, un
šī gada laikā 50 gadījumos konstatējusi, ka
tas diemžēl nav izdarīts.
Visbiežākā iedzīvotāju
atruna ir, ka atkritumus
viņi cītīgi šķiro un paši
bez maksas nogādā dalīto atkritumu savākšanas
laukumos. Taču realitātē
tas nemaz nav iespējams
– ne visi sadzīves atkritumi ir otrreiz pārstrādājami. Tieši tādēļ līgums
par sadzīves atkritumu
izvešanu ir obligāts.
«Lai arī cik apzinīgs, šķirojot atkritumus, cilvēks būtu, ir noteikti
sadzīves atkritumi, kas nav izmantojami otrreizējai pārstrādei, piemēram, piena, krējuma, saldējuma
iepakojums, autiņbiksītes, apģērbs
un apavi. Arī nolietotu švammīti,
kas izmantota trauku mazgāšanai,
nevar pārstrādāt, tādēļ arī šos
atkritumus nav iespējams nodot
nevienā atkritumu šķirošanas

laukumā. Savukārt, ja iedzīvotāji uzstāj, ka šādus atkritumus
dedzina, viņi bezatbildīgi izturas
pret apkārtējo vidi – piesārņo ne
tikai savu māju skursteņus, bet
arī gaisu,» skaidro SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince,
atgādinot, ka tādēļ arī ikvienam
privātmājas īpašniekam jābūt
noslēgtam līgumam par regulāru
atkritumu izvešanu. Atkritumu
apsaimniekošanas kārtība noteikta Atkritumu apsaimniekošanas
likumā, to paredz arī pašvaldības
saistošie noteikumi, kas jāievēro ikvienam iedzīvotājam – vai tā būtu
fiziska, vai juridiska persona.
Kā norāda SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», kas Jelgavas
pašvaldībā veic sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ražošanas direktors Alvils Grīnfelds, tas, vai līgums
ir noslēgts un vai tas noslēgts par
reāli radīto atkritumu apjomu,
lielā mērā atkarīgs no iedzīvotāju godaprāta. «Ar privātmāju
iedzīvotājiem līgumu slēdzam
par konkrētu atkritumu apjomu
zināmā laika periodā, piemēram,
par atkritumu izvešanu vienu reizi
divās nedēļās vai vienu reizi nedēļā.
Taču pieļaujam, ka daļa cilvēku,
īpaši tie, kuri dzīvo vieni vai līdzās
šķirošanas laukumam, attiecīgi
saražo mazāk atkritumu vai lie-

Jelgavai svētkos dāvina
izgreznotu tiltu pār Lielupi
 Ritma Gaidamoviča

Lai šos Ziemassvētkus
Jelgavā padarītu krāšņākus un gaišākus, veikalu
tīkls «Maxima» pilsētai
dāvina Ziemassvētku
dekorus, ar kuriem tiks
izrotāts tilts pār Lielupi.
Šīs dekorācijas uz tilta
pār Lielupi būs jau 18.
novembrī.
«Jelgava ir ne tikai nekronētā
Zemgales galvaspilsēta, bet arī pilsēta ar lielām izaugsmes iespējām
uzņēmējiem. Tā ar katru gadu kļūst
aizvien skaistāka, tādēļ mums ir
liels prieks ar šo dāvinājumu svēt-

kos sveikt Jelgavas pilsētu un tās
iedzīvotājus,» saka veikalu tīkla
«Maxima» preses sekretārs Ivars
Andiņš.
«Apsveicama ir veikalu tīkla
«Maxima» iniciatīva, kas liecina
gan par uzņēmuma sociālo atbildību, gan par attieksmi pret pilsētas
iedzīvotājiem un vidi, kurā tas
strādā. Šī dāvana padarīs pilsētu
gaišāku, bet cilvēkus – priecīgākus,»
teic Jelgavas pilsētas domes preses
sekretāre Egita Veinberga.
Lielveikalu tīkla «Maxima» dāvinājums Jelgavas pilsētai un tās
iedzīvotājiem rotās tiltu pār Lielupi
līdz pat janvāra beigām, esot kopā
ar pilsētu un tās viesiem gan Ziemassvētkos, gan Jaunajā gadā.

Par karoga nepacelšanu
var piemērot sodu
 Sintija Čepanone

Šodien, 18. novembrī,
jābūt paceltiem valsts
karogiem – to paredz
Latvijas valsts karoga
likuma piemērošanas
noteikumi. Par to neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot
administratīvo sodu.
Jelgavas Pašvaldības policija par karoga nepacelšanu Lāčplēša dienā
sastādījusi 73 apskates
protokolus.
«Saskaņā ar Latvijas valsts
karoga likuma piemērošanas
noteikumiem vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots
pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā
pulksten 9 un nolaiž ne agrāk
kā pulksten 21 vai paceļ tad, kad
sākušies svētki, svinības, sēru vai
cita ceremonija, un nolaiž, kad
minētie pasākumi beigušies,»
informē Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce, norādot,
ka Lāčplēša dienā Pašvaldības
policijas Pilsētas iecirkņu grupas
inspektori par karoga nepacelšanu

Kaut arī iedzīvotāji, kuri nav noslēguši
līgumu par atkritumu izvešanu, apgalvo,
ka visus atkritumus šķiro un nodod dalīto
atkritumu savākšanas laukumos, realitātē tas nav iespējams, jo virkne sadzīves
atkritumu nav izmantojami otrreizējai
pārstrādei. Tie acīmredzot nonāk svešos
atkritumu konteineros vai nelegālajās
atkritumu izgāztuvēs. Foto: Ivars Veiliņš
lāko daļu tiešām nodod otrreizējai
pārstrādei, tādēļ šādos gadījumos
varam individuāli vienoties par retāku atkritumu izvešanas grafiku,»
stāsta A.Grīnfelds.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» privātmāju iedzīvotājiem
piedāvā divu veidu sadzīves atkritumu konteinerus – 140 un 240
kubikmetru ietilpības. Saskaņā ar
cenrādi viena mazākā konteinera
izvešanas reize maksā 1,35 latus,

savukārt lielākā – 2,32 latus. «Šajā
cenā ietilpst gan maksa par konteineru, gan par atkritumu savākšanu un izvešanu, turklāt iedzīvotāji,
kas noslēguši līgumu, reizi mēnesī
var pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu bez maksas,» stāsta
A.Grīnfelds.
Jāpiebilst, ka visos dalīto atkritumu savākšanas laukumos
Jelgavā – Salnas ielā 20, Paula
Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84

– atvestos atkritumus kontrolē
operators, kurš nepieļauj neatbilstoši sašķirotu atkritumu nogādāšanu laukumos. «Tātad atkritumi,
kurus šajos laukumos nepieņem,
neder otrreizējai pārstrādei, līdz
ar to iedzīvotājiem jāmeklē cits
veids, kā no tiem atbrīvoties. Un
vienīgais legālais ir noslēgt līgumu
par atkritumu izvešanu,» aicinot
atbildīgi izturēties pret apkārtējo
vidi, teic Z.Ķince.

ZOC talismanu prezentēs 1. decembrī
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies konkurss
par Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
talismanu. Pavisam
tika saņemti 16 bērnu darbi, no kuriem
žūrija, ko šoreiz veidoja paši ZOC darbinieki, izraudzījusies
uzvarētājus. Pēc šiem
zīmējumiem aizgūtajām idejām izgatavota skice un jau pasūtīts kostīms, kurā
tērpts cilvēks nākotnē kļūs par centra talismanu, stāsta ZOC
sabiedrisko attiecību
speciāliste Sanda Andersone.

Kopumā tika saņemti 16
darbi, aktīvākie zīmētāji bijusastādīja 73 apskates protokolus ši Jelgavas 4. vidusskolas un
un uzsāka administratīvo lietve- Jelgavas 3. pamatskolas 1. – 6.
dību, personām izsūtot pavēstes klases skolēni. «Visi zīmējumi
par ierašanos Pašvaldības policijā
paskaidrojumu sniegšanai.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par
Latvijas valsts karoga vai citu val-  Ilze Knusle-Jankevica
stu karogu nepacelšanu Saeimas,
Ministru kabineta, republikas
Jelgavas Sporta hallē
pilsētu domju vai novadu domju
joprojām turpinās
noteiktajās dienās vai gadījumos,
ugunsgrēka radīto
kā arī par Ministru kabineta
seku likvidēšanas
noteiktā Latvijas valsts karoga
darbi – celtnieki izpacelšanas veida vai kārtības
strādājuši tāmi, cik
pārkāpšanu izsaka brīdinājumu.
izmaksās halles rePar tādām pašām darbībām, ja tās
montdarbi, un šoizdarītas atkārtoti gada laikā pēc
brīd apdrošināšanas
administratīvā soda uzlikšanas,
kompānijai iesniegizsaka brīdinājumu vai uzliek
tie aprēķini liecina
naudas sodu līdz 30 latiem, par
– lai to savestu kārko lēmumu pieņem pašvaldības
tībā, nepieciešami
Administratīvā komisija.
284 tūkstoši latu,
«Pašvaldības policija lūdz ieinformē Sporta serdzīvotājus izturēties ar lielāku
visa centra direktors
cieņu pret Latvijas valsts svētJuris Kaminskis.
kiem un atceres dienām, aicinot
pacelt karogu arī 18. novembrī,»
Sporta servisa centra direktā S.Reksce. Jāpiebilst, ka mūsu tors stāsta, ka 244 tūkstoši
pilsētā karogu iedzīvotāji šomēnes latu nepieciešami remontaicināti pacelt arī 21. novembrī, darbiem, bet 40 tūkstoši jau
Jelgavas atbrīvošanas no bermon- iztērēti pagaidu darbos, lai
tiešiem gadadienā.
mazinātu ugunsgrēka radītos

ir radījuši patīkamas emocijas
katram no ZOC darbiniekiem,
tie uzrunā ar savu skolēniem
tik raksturīgo dzīvesprieku
un krāsu bagātību. Skolēni
ir rūpīgi domājuši, kāds tad
varētu būt šis viens no atraktīvākajiem ZOC simboliem. Ir
uzzīmēts zaķis, kas ir meistars visos ZOC sporta veidos,
ir pat strauss ar medaļu uz
garā kakla, vairāki Jelgavas
pilsētas simbola aļņa līdzinieki, tikai sportiskās formās, kā
arī citi ne mazāk interesanti
darbi,» tā S.Andersone.
Galvenie vērtēšanas kritēriji bija idejas oriģinalitāte un
pēc iespējas vairāk ietverta
olimpiskā simbolika, sporta veidi. «Darbus vērtējam
un iedalām trīs nominācijās: asprātīgākais talismans,
drosmīgākais talismans un
ZOC favorītzīmējums. Asprātīgākais talismans būs tā
skolēna darbs, kurā talismans
attēlots visnetradicionālākajā

veidā, kas mūs ar savu ideju
visvairāk pārsteidza un ir
īpaši radošs. Nominācijai
«Drosmīgākais talismans»
atbilst zīmējums, kurā talismans pauž sportistiem tik
raksturīgo drosmi un apņēmību uzvarēt. Savukārt ZOC
favorītzīmējums būs tā skolēna zīmējums, kura talismana
ideja un izpildījums visvairāk
līdzinās jau šobrīd topošajam
ZOC talismanam,» stāsta
ZOC pārstāve. Viņa piebilst,
ka visi iesniegtie darbi līdz
2. decembrim apskatāmi ZOC
foajē.
Jauno talismanu plānots
prezentēt 1. decembrī, kad
notiks arī konkursa dalībnieku apbalvošana. Šajā dienā
Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas spēles «Zemgale/
LLU» – «Ventspils augstskola» laikā tiks apbalvoti konkursa dalībnieki visās trijās
kategorijās. Basketbola spēle
sāksies pulksten 17.

Halles remontam nepieciešami 284 000 latu
bojājumus. «Šie līdzekļi tika
iztērēti pagaidu jumta un
sienu izveidošanai, pagaidu
elektrības pieslēguma nodrošināšanai, lai varētu darbināt
iekārtas, kas paredzētas smaku, mitruma, sodrēju noņemšanai. Arī izdevumi par grīdas
demontēšanu Sporta hallē
ietilpst šajā pozīcijā,» stāsta
J.Kaminskis. Viņš piebilst,
ka aprēķini apdrošinātājiem
iesniegti jau pagājušajā nedēļā, bet atbilde pagaidām
nav saņemta. Apdrošināšanas kompānijas «Gjensidige
Baltic» Mārketinga nodaļas
projektu vadītāja Jana Norvele laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» norāda, ka izmaksu tāme vēl ir izskatīšanas
stadijā, tādēļ precīzas ziņas
par atlīdzības apjomu vēl nav
iespējams sniegt.
Kamēr tiek gaidīta atbilde
no apdrošināšanas kompāni-

jas, darbi hallē turpinās – šobrīd tiek atjaunots jumts virs
spēļu laukuma un vieglatlētikas sektora. Savukārt apmēram pirms divām nedēļām
tika pabeigta sporta laukuma
grīdas demontāža, tagad tā
tiek žāvēta, informē Sporta
halles direktors Edgars Ludzītis. Laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka trenažieru un aerobikas zālēs, kā
arī vieglatlētikas sektorā jau
notiek gan sporta nodarbības
skolēniem, gan treniņi.
Ugunsgrēks Sporta halles
kafejnīcā izcēlās naktī no 22.
uz 23. oktobri. Tā rezultātā izdega kafejnīcas telpas,
cieta gan kafejnīcas, gan halles jumts, lielus postījumus
nodarīja arī uguns dzēšanai
izmantotais ūdens daudzums.
Eksperti kā ugunsgrēka cēloni min bojājumu mikroviļņu
krāsniņas elektroinstalācijā.

Īsi
 25. novembrī Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar
Latvijas Pensionāru federāciju
rīko Zemgales reģionālo konferenci. Tās tēma – pensionāru
veselības aprūpe, informē Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja. Viņa stāsta, ka
konference norisināsies Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā. Tās sākums – pulksten 11,
taču konferences dalībnieki jau no
pulksten 10 aicināti reģistrēties.
Uz konferenci uzaicināts Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs,
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks,
kā arī Veselības ministrijas pārstāvji
– valsts sekretāra vietnieks Juris
Bundulis un parlamentārā sekretāre
Dagnija Staķe.
 Vakar, 17. novembrī, Rīgas pilī
par Atzinības krusta virsnieku
iecelts un apbalvots ilggadējais
Jelgavas 6. vidusskolas direktors
Alfrēds Holsts. Prezidenta preses
dienests informē, ka vakar notikusi
Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura
ordeņa un tā Goda zīmju un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā
ceremonija. A.Holsts ir viens no
desmit cilvēkiem, kurš tajā iecelts
par Atzinības krusta virsnieku. Šāds
apbalvojums A.Holstam piešķirts
par nesavtīgu un pašaizliedzīgu 53
darba gadu ieguldījumu izglītībā.
Pavisam dažādus apbalvojumus
saņēma 30 cilvēki.
 Uzsākot jaunizveidotās grupas
«Vienaudži izglītotāji» darbu,
Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC) aicina
pilsētas jauniešus, kuri labprāt
papildinātu savas zināšanas un
vēlāk tās nodotu saviem skolas
biedriem, uz pirmo tikšanos 23.
novembrī pulksten 16. Šobrīd
sākusies pieteikšanās. JRPIC Skolu
atbalsta nodaļa informē, ka apmācību tēmas vienaudžu izglītotājiem
ir dažādas. Piemēram, vielu un procesu atkarība; reklāmas ietekme uz
izvēli lietot vai nelietot piedāvāto;
attiecības, konflikti, to risināšana;
mērķu izvirzīšana un sasniegšana,
lai uzturētu veselīgu dzīvesveidu;
sava ārējā tēla veidošana, sevis
prezentēšana un grupu vadīšanas
iemaņas; jaunieša personība un individualitāte; dzīvesstils, piederības
un vientulības izjūta; līdzsvars starp
vēlamo un esošo. Nodarbībām var
pieteikties pa tālruni 63012152,
63012153 vai e-pastu: sanita.
sabanska@pic.jelgava.lv, vai JRPIC
Skolu atbalsta nodaļā.
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka elektrovilcieni un dīzeļvilcieni šodien un
rīt, 18. un 19. novembrī, kursēs
pēc brīvdienu saraksta. Līdz ar
to šajās dienās pasažieri nevarēs
izmantot mēneša darba dienu
abonementa biļetes. 19. novembrī
nekursēs vilciens Rīga–Liepāja, kurš
no Rīgas izbrauc pulksten 18.30.
Bet sestdien, 20. novembrī, dīzeļvilcieni no Liepājas netiks norīkoti.
 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar
Eiropas Komisiju 24. novembrī
pulksten 10 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
piedāvā bezmaksas semināru
uzņēmējiem «Intelektuālā īpašuma tiesības un to regulējums
Eiropas Savienībā». Semināra
mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus
ar intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības aspektiem Eiropas
Savienībā un Latvijā, par iespējām
aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, precīzāk, rūpniecisko īpašumu
– patenti, preču zīmes, dizainparaugi, kā arī par šo tiesību lomu
uzņēmējdarbībā. Piedalīties aicināti
ražotāji, eksportētāji, izplatītāji un
importētāji. Pieteikties semināram
var līdz pirmdienai, 22. novembrim,
aizpildot elektronisko pieteikuma
anketu, kas atrodama JRPIC mājas
lapā: www.jrpic.lv.

Ritma Gaidamoviča
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Šodien pulksten 20, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 92.
gadadienu, Jelgavā sāksies svētku
salūts. To, kā ikkatru gadu, jelgavniekiem un pilsētas viesiem dāvina
vietējie uzņēmēji, kuri pirms svētkiem saziedojuši līdzekļus uguņošanai. Pašvaldības pārziņā ir gādāt par
drošību šajā pasākumā, savukārt
par to, lai salūts būtu krāšņs un
pārsteigtu iedzīvotājus, jau ilgus

gadus rūpējas SIA «Jelgavas Lija».
«Atšķirībā no citiem gadiem, kad
salūts šauts no pļavas pretī Jelgavas
pilij, šoreiz uguņošana būs Pasta salā.
Un tas nozīmē, ka vislabākais skats
pavērsies no gājēju promenādes, kas
izveidota nupat sakārtotajā Lielupes
labajā krastā, un, protams, no tilta,»
stāsta salūta «autors» «Jelgavas Lijas»
direktors Jānis Tauriņš. Taču, taujāts
par salūta vizuālo izpildījumu šajos

valsts svētkos, viņš nosaka: «Salūts,
kā ierasts, ilgs nedaudz vairāk kā 12
minūtes, taču, kāds tas būs, lai paliek
noslēpums. Varu vien atklāt, ka arī
šajā gadā esam domājuši par to, kā
pārsteigt jelgavniekus, un pārsteigumi būs noteikti.»
Līdz šīs nedēļas sākumam, kā informē Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas (JRTA) valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška, uzņēmēji un

Ceturtdiena, 2010. gada 18. novembris

fiziskas personas salūtam kopumā
saziedojuši 4650 latus, bet uzkrājums
no iepriekšējā gada ir 645 lati. «Lai
uguņošana mūsu pilsētā izdotos arī
šogad, nepieciešami apmēram 4000
lati. Jau tagad ir saziedots krietni
vairāk, un atliek vien cerēt, ka arī
laika apstākļi būs labvēlīgi un salūta
krāšņums nepazudīs mākoņos,» tā
I.Kanaška, sakot paldies ikvienam,
kas atlicinājis kaut nelielu summu,

lai valsts svētku salūta tradīcija
Jelgavā nepazustu.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» atskatās uz šīs tradīcijas pirmsākumiem,
un tas, jāatzīst, izrādās visai grūts
uzdevums – pat nepilnus divdesmit
gadus seni notikumi no cilvēku
atmiņām izplēnējuši gluži kā salūta
ugunis. Tiesa gan – tas, runājot par
gadskaitļiem, nevis toreiz pārdzīvotajām emocijām...

Jelgavā valsts svētkos uguņos jau 16. gadu
 Sintija Čepanone

ti,» tā viņš. Iespējams, ka tas bija 2004.
gadā – tieši tad, valsts dibināšanas 86.
gadskārtas dienā, saskaņā ar pieejamo
informāciju meteorologi solījuši vēju
līdz pat 15 metriem sekundē, kas varēja
apdraudēt salūta norisi, turklāt todien
arī izplatījās runas, ka jelgavnieki varētu palikt bez 18. novembra salūta, jo
pilsētas vadība saņēmusi informāciju
par terora draudiem. Taču tas neapstiprinājās, un arī togad salūts notika.
Savukārt citu gadu 18. novembrī sals
bijis tik spēcīgs, ka vienu no pirmajām
svētku uguņošanām puikas skatījušies,
stāvot uz Lielupes ledus. Pēc jelgavnieku teiktā, tas, visticamāk, bijis 1995.
gadā, kad sals pārsniedzis mīnus desmit grādu atzīmi.

«Nu, tāds salūts, kādu Jelgavā sarīkoja Zīgerists, pēc
viņa vairs nav pieredzēts ne
Rīgā, ne Jelgavā!» – šķiet,
šis teiciens cilvēku mutēs
jau teju folklorizējies. Un
pamatoti – tieši Joahims
Zīgerists bija tas, kurš mūsu
pilsētā iedibināja skaisto tradīciju valsts svētkus atzīmēt
ar uguņošanu, un pirmais
salūts Jelgavā 1994. gadā
izvērtās par vienu no iespaidīgākajiem notikumiem
visā valstī. Varbūt tāpēc, ka
tas bija ļoti emocionāls pārdzīvojums – kas tāds mūsu
pilsētā nebija pieredzēts –,
cilvēki vēl tagad runā par šīs
uguņošanas vērienīgumu,
kaut gan pēdējo gadu salūti,
ņemot vērā mūsdienu pirotehnikas iespējas, daudzējādā ziņā to «sit pušu». Bet nu
– par visu pēc kārtas.
Grāmatā «Mūsu vēsture 1985 –
2005» rakstīts: «1993. gada 18. novembrī Latvijas Republika
svinēja savu 75. dzimšanas
dienu, un par godu tai
valstiskie pasākumi bija
līdz tam neredzēti kupli:
pie Brīvības pieminekļa notika jau visnotaļ iespaidīga
Nacionālo bruņoto spēku
parāde, kam sekoja svinīgais
gājiens, un tāpat notika ne
tikai šaurākām aprindām
paredzēta Valsts prezidenta
rīkota pieņemšana Rīgas
pilī, bet arī svētku uguņošana
– līdz tam Latvijas valsts ko tādu nebija
atļāvusies, un etalons bija atsevišķu
lielu privātkompāniju rīkotie salūti
to korporatīvajos pasākumos.» Tolaik
jelgavnieki pat iedomāties nevarēja,
ka jau pēc gada visa valsts runās par
vērienīgo salūtu Jelgavā.

Ko tādu pat
galvaspilsēta nebija pieredzējusi...

Vēsturnieks Andris Tomašūns stāsta, ka pirmie salūti Jelgavā saistīti ar
toreizējā politiķa Zīgerista aktivitātēm,
kad pirmsvēlēšanu laikā uguņošanu
uzsauca tieši viņš. Un tā, lai nodrošinātu panākumus 1995. gadā gaidāmajās
6. Saeimas vēlēšanās, 1994. gada 18.
novembrī J.Zīgerists visus aicināja
uz svētku salūtu Jelgavā. «Tas mūsu
pilsētā bija kas nebijis, un pirms tam
domei bija jāpieņem ļoti grūts lēmums
– atļaut vai neatļaut šo uguņošanu.
Domnieki toreizējā priekšsēdētāja Ulda
Ivana vadībā deva savu piekrišanu.
Taču, jāatzīst, pilsētā netrūka cilvēku,
kas, ņemot vērā gaidāmā salūta politisko raksturu, vīpsnāja par šo domes
soli. Tomēr pasākums bija kupli apmeklēts, un cilvēkiem tas iepatikās,»
tā A.Tomašūns.
«Nenoliegšu, ka šis salūts tika rīkots
saistībā ar vēlēšanām, tomēr pirmām
kārtām tā bija Joahima vēlēšanās
iepriecināt savas pilsētas – Jelgavas
cilvēkus. Tas bija no sirds. Tā diena
vispār pilsētā bija īpaša – cik atceros,
vispirms bija svinīgais brīdis pie Lāč
plēša pieminekļa, tad, ejot pa ielām,
kuru malās aizdegtas lāpas, cilvēki
devās uz pili, kur notika sapulce par
godu valsts svētkiem un gaidāmajām
vēlēšanām, un tajā runāja arī Joahims.

«Salūts –
tā ir attieksme pret pilsētu»

Ilustrācija: Ivars Veiliņš
Bet pēc tam – krāšņa uguņošana mūzikas pavadījumā,» atceras J.Zīgerista
pusmāsa Rita Jegorova, piebilstot, ka
cilvēkiem uz tilta dalīta arī karsta tēja
un maizītes.
To, cik ilgs bija salūts, tā īsti neviens
neatceras, bet to, ka tas bija grandiozs
gan izpildījuma, gan skatītāju skaita
ziņā, apliecina daudzi. Spilgtā atmiņā
R.Jegorovai palicis arī brīdis pēc salūta: «Kad uguņošana beidzās, iestājās
klusums. Pilsētā vēl nebija ieslēgts
apgaismojums, kad visi cilvēki devās
mājup. Klusējot, jo tas visiem bija ļoti
liels emocionāls pārdzīvojums.» Un
vēlāk cilvēki runāja, ka tādu salūtu pat
galvaspilsēta nav pieredzējusi...

«Skaisti, bet dārgi»

Un arī nākamajā gadā salūtu jelgavniekiem sarīkoja J.Zīgerists. Tiesa gan
– par tā apmēriem atmiņu saglabājies
mazāk, gluži tāpat kā par pārējām viņa
rīkotajām uguņošanām. Iespējams,
cilvēki pamazām jau bija pieraduši
valsts svētkus atzīmēt ar salūtu, un
precīzi pateikt, cik gadus tad mūsu
pilsētā bija «Zīgerista uguņošana», var
ne katrs – visbiežāk tiek minēts skaitlis divi. Tiesa gan – prese 1997. gadā
pirms valsts svētkiem rakstīja, ka šajā
gadā Zīgerists salūtu Jelgavā rīkos jau
ceturto reizi. Un tas bija pēdējais viņa
organizētais mūsu pilsētā.
«Atceros, ka vienu gadu viņš teica:
«Tas man izmaksā šausmīgi dārgi.»
Un togad salūtu vairs nerīkoja. Tā
īsti viņš man nekad nav teicis, cik
izmaksājusi uguņošana, vienmēr tikai
atrunājies, ka tas ir dārgi, bet skaisti,
un tā arī bija,» R.Jegorova atklāj, ka
J.Zīgeristam Vācijā bijis draugs, kuram
piederējusi pirotehnikas ražotne, un

tieši ar viņa palīdzību izdevies noorganizēt iespaidīgās uguņošanas. «No
Latvijas iesaistīts nebija neviens – raķetes veda ar mašīnām no Vācijas, arī
tās gaisā laida vācieši,» tā viņa.

Stafeti pārņem uzņēmēji

«Kad Zīgerists atteicās rīkot valsts
svētku uguņošanu, tā jau bija kļuvusi
par tradīciju, kuru jelgavnieku dēļ mēs
nolēmām saglabāt. Šķiet, Zīgerists
bija pārliecināts, ka saviem spēkiem
galā netiksim, jo pat speciālistus, kas
salūtu varētu šaut, Latvijā nedabūsim.
Bet tas mūsos radīja vēl lielāku spītu
un vēlēšanos pierādīt, ka varam gan,
un paši uzņēmēji nāca ar iniciatīvu
šim mērķim vākt ziedojumus,» atceras
toreizējais pilsētas galva U.Ivans, vērtējot: «Sliktāk par Zīgeristu pavisam
noteikti mums nesanāca.»
Īsi pirms 18. novembra 1998. gadā
prese rakstīja: «Tautas kustības «Latvijai» jeb tā dēvētās Zīgerista partijas
pārstāvji nosūtījuši atvainošanās
vēstuli Jelgavas domei, kurā paziņo,
ka uguņošana 18. novembrī, kam
atļauju dome jau bija devusi, tomēr
nenotikšot.» Kaut arī uzrunātie cilvēki no toreizējās pilsētas vadības šādu
situāciju neatceras, visi ir vienisprātis,
ka salūts arī 1998. gadā tomēr noticis,
jo tad atzīmēta Latvijas 80. dzimšanas
diena, un līdz pat šim brīdim nav bijis
tāda gada, kad uguņošana nenotiktu.
Acīmredzot naudu salūtam uzņēmēji
savākuši ļoti operatīvi.
To, ka togad salūts mūsu pilsētā
bija, apliecina arī J.Tauriņš – vecajos
dokumentos norādīts, ka 1998. bija
pirmais gads, kad valsts svētku salūtu
mūsu pilsētā nodrošināja uzņēmums
«Jelgavas Lija», un tā jau divpadsmit

gadus. Izrādās, ka tieši togad rīkotais
salūts jelgavnieku atmiņās palicis kā
ekstrēms piedzīvojums, jo tas tika šauts
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, un
tikai laimīgas sagadīšanās dēļ svētku
uguņošana neizvērtās par nelaimi.

«Ekstrēmais» tornis

Kam un kā radās ideja uguņot no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, neviens tā īsti neatceras. «Neesmu par
to pārliecināts, bet pieļauju, ka viens
no noteicošajiem faktoriem bija ierobežotie naudas līdzekļi – par salīdzinoši
nelielu summu vajadzēja uztaisīt kaut
ko grandiozu. Un, šaujot no torņa, pat
mazās raķetes izskatījās iespaidīgi,
tāpat kā ugunslietus no torņa,» tā
J.Tauriņš, sakot, ka tas nudien ir teju
vai Ginesa rekorda cienīgs fakts – pa
vecajām koka kāpnēm torņa galā vajadzēja uznest teju tonnu pirotehnikas.
«Kāpnes šūpojās, likās, ka arī tornis
līgojās, īpaši tad, kad sākām šaut.
Raķešu atliekas krita uz ielas... Tagad
bail pat atcerēties. Labi, ka tas viss labi
beidzās,» iespaidos dalās J.Tauriņš, un
I.Kanaška atceras, ka togad, kad salūts
bija no torņa, arī vēja virziens šādam
pasākumam nebija labvēlīgs.
Kaut vairāki uzrunātie cilvēki uguņošanu no torņa uzskata par spilgtāko
notikumu, «Jelgavas Lijas» rīcībā ir
informācija, ka uzņēmums šādu «piedzīvojumu» jelgavniekiem sarīkojis pat
divas reizes – 1998. un 1999. gadā...
Šogad valsts svētku salūts Jelgavā
būs jau sešpadsmito reizi, un I.Kanaška
lēš, ka būtisku traucēkļu šim pasākumam nekad nav bijis. «Šķiet, tikai vienu gadu uguņošanai traucēja mākoņi,
kad tajos lielās raķetes pazuda. Bet
citādi ar laika apstākļiem esam lutinā-

Patiecoties JRTA un vietējiem
uzņēmējiem, salūtu varēsim vērot
arī šogad. «Jau deviņdesmito gadu
beigās, sanākot kopā uzņēmējiem,
bijām vienisprātis, ka sarīkot valsts
svētku uguņošanu ir
mūsu pienākums. Pienākums pret savu pilsētu, jelgavniekiem, arī
visu valsti. 18. novembris ir svētki, un, ja
mēs, uzņēmēji, varam
pielikt savu roku, lai
tie pilsētniekiem izvērstos par skaistu
notikumu ar uguņošanu kā kulmināciju,
tā noteikti jāpieliek.
Tāpēc gribas pateikt paldies
gan privātpersonām un uzņēmējiem,
kuri šim mērķim ziedo kopš pašiem
tradīcijas aizsākumiem, gan tiem,
kuri iesaistījušies tikai nesen,» tā
I.Kanaška. Viņš uzsver, ka nav būtiski, cik lielu summu katrs var atvēlēt
svētku salūtam, jo pirmām kārtām
tā ir savas attieksmes apliecināšana.
«Kaut latu ziedojot šim mērķim,
uzņēmējs apliecina, ka viņam nav
vienalga, kas notiek pilsētā, ka viņam
patīk, ka jelgavnieki svin svētkus, un
gatavs iesaistīties, lai tie izdotos arvien skaistāki,» uzskata JRTA valdes
priekšsēdētājs. To apliecina arī SIA
«3C» valdes loceklis Aigars Buķevics:
«Valsts svētku salūtam ziedojam vismaz piecus pēdējos gadus. Mēs taču
tepat vien dzīvojam un strādājam,
tādēļ šādi mēs izrādām cieņu savai
pilsētai, iepriecinām jelgavniekus.
Galu galā arī mums pašiem un mūsu
ģimenēm patīk skatīties svētku uguņošanu, kas pilsētā nemaz tik bieži
taču nenotiek!» Viņš uzskata – lai
arī kāda būtu ekonomiskā situācija,
salūtam noteikti jāziedo, un «3C»
parasti tam atlicina 200 – 300 latus.
«Šim mērķim naudu mēs vienmēr
paredzam,» tā viņš.
I.Kanaška neslēpj, ka katru gadu
valsts svētku salūta sarīkošana ir kā
izaicinājums, jo nekad nevar paredzēt,
cik naudas izdosies savākt, turklāt
dažkārt līdzekļi kontā «ienāk» jau pēc
svētkiem. «Taču mums gadu no gada
izdodas veidot uzkrājumu, kas jau ir
stabils pamats tam, ka uguņošana
būs. Turklāt svarīga ir arī mūsu ilggadējā sadarbība ar Jāni Tauriņu. Jā, ir
bijušas reizes, kad salūta sarīkošana
uzņēmumam pat nes zaudējumus,
taču, kā atzīst pats uzņēmējs, sarīkojot salūtu, viņš, tāpat kā citi, apliecina
patriotismu pret savu pilsētu,» tā
I.Kanaška.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 18. novembris

«Roņi» iziet ūdeņos

Basketbola diena

Oktobra labākie

Sestdien, 20. novembrī, notiks
Jelgavas atklātais
ziemas peldētāju čempionāts
«Jelgavas roņu
kauss». Pasākums
notiks Lielupē pie
Jelgavas Jahtkluba, Pils salā, un tā sākums
ir pulksten 12. Ziemas peldētāji pārbaudīs
spēkus kā individuālajās, tā komandu disciplīnās: jauktajā stafetē 4 x 25 metri brīvajā
stilā, 25 metros brasā, 50 metros brīvajā
stilā. Tāpat būs atsevišķas sacensības jaunajiem «roņiem», bet rūdītākie varēs pārbaudīt savu izturību 450 metru peldējumā
brīvajā stilā. Apbalvošana un noslēguma
ceremonija plānota pulksten 14.

Piektdien, 19.
novembrī, Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
nevis viena, bet
divas basketbola
spēles. Kā iepriekš
plānots, pulksten
19 sāksies Baltijas Basketbola līgas Izaicinājuma kausa spēle: «Zemgale» – «Barsy». Savukārt pulksten 17 notiks Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas spēle starp
«Zemgali/LLU» un Saldus komandu. «Šī
spēle bija ieplānota 17. novembrī, bet, tā
kā tajā dienā Zemgales Olimpiskajā centrā
notika Studentu dienas pasākumi, tā pārcelta uz 19. novembri,» skaidro komandas
«Zemgale/LLU» treneris Jānis Vītols.

Sveikti oktobra sporta laureāti un Latvijas čempioni.
Sasniegumi
starptautiskā
arēnā cīņu
kluba «Milons» karatistam Kalvim Kalniņam (3. vieta pasaules čempionātā
karatē) un karatē kluba «Shinri» pārstāvim
Dmitrijam Varlamovam (2. vieta 18. SKDUN
World Shotokan karatē-do čempionātā).
Par Latvijas čempioniem kļuva Jelgavas
BJSS airētāji Gatis Pranks un Elīna Ēdole (1.
vieta Zemgales rudens maratonā, Latvijas,
Baltijas čempionātā smaiļošanā un kanoe
airēšanā) un regbija komanda «Jelgavas
alnis» trenera Igora Umecka vadībā.

5
Zemgales kausam jubilejas
gads
19. un 20. novembrī Krājbankas ledus hallē
jau desmito reizi
notiks starptautisks kērlinga
turnīrs «Zemgales kauss 2010». Tajā piedalīsies 24 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas
un Baltkrievijas. Mūsu valsti pārstāvēs 16
komandas, bet mūsu pilsētu – trīs. Sacensības abās dienās sāksies pulksten 8, ieeja
– bez maksas. Pērn Zemgales kausu izcīnīja
Igaunijas vīriešu izlase «Arenaria». Labākā no
latviešu komandām bija mūsu junioru izlase,
kas ierindojās 5. vietā, jo izšķirošajā spēlē nospēlēja neizšķirti ar komandu «Redmars».

«Ar cepurēm pretinieces nenomētājām»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgava/LU» volejbolistes
pēc pirmā Latvijas atklātā
volejbola čempionāta sabraukuma, kurā Latvijas komandas izspēlēja pa spēlei ar
visām Lietuvas komandām,
turnīra tabulā ir līderes, jo
spēja uzvarēt visās četrās
spēlēs. Tiesa, uzreiz pa pēdām ar tādu pašu punktu
skaitu seko «Murjāņi/MSĢ»,
tāpēc mūsu komandas treneris Jānis Leitis uzsver – tas
ir tikai pirmais posms un
priekšā vēl gaidāmas smagas cīņas.
Pirmajā sabraukumā volejbolistes
tikās ar četrām Lietuvas komandām:
Kauņas «Heksa», Viļņas SM «Tauras» VTC, Jonavas «Achema-KKSC»
un Lietuvas jauniešu izlasi. Jelgavnieces visās spēlēs uzvarēja, turklāt
visā turnīrā zaudēja tikai vienu setu
– Kauņas sportistēm. «Spēles nebija
tik viennozīmīgas. Nebija tā, ka ieradāmies un nomētājām pretinieces
ar cepurēm, tās bija cīņas,» uzsver
komandas treneris. Viņš stāsta, ka
pirmajā spēlē ar Kauņas volejbolistēm
trešo setu meitenes zaudēja, bet ceturto uzvarēja ar divu punktu pārsvaru
tikai pašā seta galotnē. «Ja šo setu

meitenes būtu zaudējušas, viss varēja
būt citādi.»
Galvenais secinājums, kas trenerim
radies pēc 1. sabraukuma, ir – Murjāņu komanda kļuvusi spēcīgāka nekā
pērn un šobrīd līdz ar viņa vadīto komandu ir spēcīgākās šajā čempionātā.
J.Leitis prognozē, ka tieši ar komandu
«Ropaži/MSĢ» gaidāmas vissīvākās
spēles par čempiona titulu. Par to, kur

Vieta

Turnīra tabula pēc 1. sabraukuma
Komanda

1. «Jelgava/LU»
2. «Ropaži/MSĢ»

Spēles

Mazie punkti

4
4

0
0

314
318

211
223

1.49 12
1.43 12

Seti
1
1

12
12

Punkti
12
12

Sporta diena vismazākajiem
 Ilze Knusle-Jankevica

28. novembrī pulksten 11
LLU Sporta namā notiks
pirmsskolas vecuma bērnu
ģimeņu sporta svētki «Heijā, heijā, pulkā nāc!». Tajos
var piedalīties ikviens bērns
vecumā līdz septiņiem gadiem, kam ir interese, bet
jo īpaši tiek aicināti tie, kuri
neapmeklē bērnudārzu.
Sporta servisa centra sporta metodiķis Valdis Ilmers stāsta, ka šogad
ģimeņu sporta svētki atgriezīsies tajā
vietā, kurā notika pašu pirmo reizi
– 1991. gadā. Sākotnēji bija plānots,
ka pasākums notiks Jelgavas Sporta

hallē, bet, tā kā hallē pēc ugunsgrēka
turpinās remontdarbi, norises vieta
mainīta.
V.Ilmers jo īpaši aicina pasākumā
piedalīties tos bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu. «Šī būs lieliska iespēja
bērnam izkustēties un pabūt kopā ar
vienaudžiem,» piebilst V.Ilmers.
Šī gada tēma ir «Jautrais ceļojums
ar rūķīšiem». Pasākuma programmu
izstrādā bērnudārzu audzinātājas,
un, kā katru gadu, bērni varēs gan
spēlēt spēles, gan iet rotaļās, gan
piedalīties stafetēs.
Lai piedalītos pasākumā, iepriekš
nav jāpiesakās. Vien jāatceras paņemt līdzi sporta apavus. Pasākuma
organizatori sola jautrību, interesantas aktivitātes un saldumus.

Aicinām pieteikties

reklāmas menedžera darbam.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
avangards.studija@inbox.lv.
SIA «Avangards Studija».
Raiņa iela 26, Jelgava. Tālrunis/fakss
3082488, mob.tālrunis 29694263.

 19. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacīkstes «Remoss 2010» (starts
un finišs Lielplatones Speciālajā internātskolā).
 19. novembrī pulksten 11 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā (Jelgavas novada Sporta centrā
Aviācijas ielā 8).
 19. novembrī pulksten 17 – LBL spēle:
«Zemgale/LLU» – «Saldus» (ZOC).
 19. novembrī pulksten 19 – BBL spēle:
«Zemgale» – «Barsy» (Kazahstāna) (ZOC).
 19. novembrī pulksten 16 un 20.
novembrī pulksten 11 – LR Junioru čempionāts peldēšanā (LLU baseinā).
 19. un 20. novembrī pulksten 8
– starptautisks kērlinga turnīrs «Zemgales
kauss 2010» (Krājbankas ledus hallē).
 20. novembrī pulksten 10 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā (Jelgavas novada Sporta centrā
Aviācijas ielā 8).
 20. novembrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (ZOC).
 20. novembrī pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts ziemas peldēšanā
(Lielupē pie Jelgavas Jahtkluba Pils salā).
 20. novembrī pulksten 16 – «Schenker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/
Jelgava» – «Lāse-R/Rīga» (ZOC).
 21. novembrī pulksten 11 – Jelgavas
Šaha kluba čempionāts (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 21. novembrī pulksten 11 – LJBL
spēles meitenēm (ZOC).

Meklē darbu
Mūrē un remontē krāsnis, kamīnus, pirts
krāsnis, siltummūrus, plīts skursteņus. Veicu
remontdarbus un sniedzu konsultācijas.
Tālrunis 28893830.
Logopēds – individuāli. Runas un rakstu valodas traucējumi. Tālrunis 29905903.
Vīrietis meklē darbu.
Tālrunis 63028129, 26381274.
Veicu dzīvokļu remontdarbus Jelgavā.
Tālrunis 29987357.
Meklēju celtnieka vai citu darbu.
Tālrunis 26039118.
Divi celtnieki meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 27119070.
Tulks, gids, pasniedzējs. Krievu – vācu valoda.
Tālrunis 26872900.
Varu veikt dažādus saimnieciskos darbus vai
meklēju darbu celtniecībā. Arī Jelgavas novadā.
Varu palikt uz vairākām dienām.
Tālrunis 27140052.
Šoferis (B, C, D, E kategorija) meklē darbu. Ir
vieglā automašīna. Tālrunis 25968183.

Nosp.	Uzv. Zaud.	Uzv. Zaud. Att.	Uzv. Zaud. Att.
4
4

komandai vajag pilnveidoties, treneris
noteic, ka jāpiestrādā pie visām pamatlietām. «Kamēr gāja serve un serves uzņemšana, komandas sniegums
bija pārliecinošs, bet, tiklīdz šīs lietas
negāja, bija lielas problēmas.»
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Latvijas čempionātā
piedalās četras Latvijas – «Jelgava/
LU», «Ropaži/MSĢ», SVK «Ezerze-

Jonavas
«Achema-KKSC»
nespēja izrādīt
īstu pretestību
mūsu volejbolistēm, un «Jelgava/LU» pretinieces pieveica trīs
setos. Pēc pirmā
posma Jelgavas
komanda ar
vienādu punktu
skaitu kā Murjāņu komandai,
bet ar labāku
zaudēto un gūto
punktu attiecību
ir 1. vietā.
Foto:
Viesturs Lejiņš
me» un Latvijas jauniešu izlase – un
četras Lietuvas komandas – Kauņas
«Heksa», Viļņas SM «Tauras» VTC,
Jonavas «Achema-KKSC» un Lietuvas
jauniešu izlase. Nākamais miniturnīrs
notiks 10. – 12. decembrī Latvijā, Sējā,
kad atkal Latvijas komandas tiksies ar
Lietuvas komandām, bet mūsu valsts
pārstāves savus savstarpējos «rēķinus» kārtos 18. un 19. decembrī.

Sporta pasākumi

Piedāvā darbu
CSN, tehniskās informācijas un auto
pārvadājumu pasniedzējam(-ai).
Kravas automašīnu instruktoram.

Tīru un laboju skursteņus, cukmūrīšus, krāsnis.
Tālrunis 25438673.
Auklīte (38) ar darba pieredzi pieskatīs jūsu
bērniņu. Var piedāvāt arī veca cilvēka aprūpētājas vai citu darbu. Tālrunis 25935092.

SIA «Jelgavas poliklīnika»
zobārste Ilona Glaskova pieņem
bērnus vecumā līdz 18 gadiem
bez maksas.
Pieraksts pa tālruni 63022101.

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas
sludinājumus, kā arī licencētas izglītības
iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas
var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās no plkst.8 līdz 17, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16,
piektdienās no plkst.8 līdz 13.

Aizsaulē aizgājuši
ALFRĒDS TREISMANIS (dz. 1926. g.)
GUNĀRS VISVALDIS FREIMANIS (dz. 1937. g.)
PĒTERIS NOVERMANIS (dz. 1929. g.)
MATRJONA SILINA (dz. 1929. g.)
AIVIS TOMSONS-EVERSONS (dz. 1976. g.)
MIHAILS GAVRILOVS (dz. 1936. g.)
ALEKSANDRS KARPENKO (dz. 1957. g.)
INESE DENISOVA (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 19.11. plkst.12 Baložu kapsētā.
ROZEMARIJA REINHARDE (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 20.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
OSIPS ŽALEIKO (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 20.11. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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22. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1103.sērija.
9.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
10.45 «De facto».*
11.25 «Eirobusiņš».*
11.55 «Es – savai zemītei».*
12.25 «Šeit un tagad».*
13.20 «Karosta». Dokumentāla filma.
13.40 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
13.50 «Pinokio». Piedzīvojumu filma. 2008.g. 2.sērija.
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 41.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 51.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1103.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 12.sērija. Pēc
klostera dārznieka Stefano mīklainās nāves Lēnu
arestē policija. Aleksandrs atrodas komandējumā
un nevar samaksāt izpirkuma naudu par savu
meitu. Lūkass konstatē, ka netiek klāt firmas kontiem. Pilnvara, ko parakstījis apmulsušais Franko,
par firmas vadītāju padara Klaudiju Lori.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Būt latvietim». Videofilma. 1. un 2.sērija.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 71. un 72.sērija.
10.50 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.45 «Joka pēc». Seriāls. 25.sērija.
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 377.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 19.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čeļabinskas
Traktor – Rīgas Dinamo.*
16.05 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 35.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 26.sērija.
17.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 377.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
20.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
8.sērija Lidmašīnas avārija. Ontārio ziemeļos
ziemas vidū tiek inscenēta lidmašīnas avārija.
Apkārtnē ir biezi meži un plašumi, ir stindzinoši
auksts, un laika apstākļi nemitīgi mainās. Šajā
apvidū pastāvīgi tiek pārbaudīta vēlme dzīvot, ir
jābūt ļoti neatlaidīgam. Vai izdosies iekurt ugunskuru bez sērkociņiem, vai izdosies rast ēdamo bez
papildu rīkiem, lai izdzīvotu? Turklāt vēl jāatrod
mājupceļš cauri piesnigušajam meža biezoknim.
21.10 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Basketbola apskats».
22.40 «Dīvainā tikšanās» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
0.05 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 20.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 63.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
12.55 «Bērnu Jaunais vilnis» (ar subt.). Starptautisks
jauno izpildītāju konkurss.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 4.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 18.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 312.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 139.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brūksa kungs». ASV krimināldrāma. 2007.g.
23.30 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 7.sērija.
0.25 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 22.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.15 «Betmens uz mūžu». ASV piedzīvojumu filma. 1995.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 29.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 16.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 37. un 38.sērija.
7.20 «Gormiti». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.05 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 146. un 147.sērija.

tv programma
12.10 «TV veikala skatlogs».
12.25 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 193.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». Realitātes šovs. 4.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 196.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 264.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 4.sērija. Vidusskolnieku Doniju Kendelu atrod nošautu airu
laivā Centrālparkā. Izmeklēšanas gaitā Kāsls
un Beketa iepazīstas ar Kendela draugiem, kuri
veido noslēgtu domubiedru grupu. Viņi melo, lai
viens otru piesegtu. Kad Kāsls un Beketa sāk
viņus iztaujāt katru atsevišķi, melu mudžeklis
sāk šķetināties vaļā, līdz noved izmeklētājus pie
šokējošas patiesības.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 221.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 13.sērija.
2.05 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
3.00 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 146. un 147.sērija.
4.00 «Ekstrēmās pārvērtības». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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

23. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1104.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 12.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Viss notiek».*
11.30 «Nančerova». Romantiska drāma. 1999.g. 1.sērija.
13.20 «Šeit un tagad».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
23.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1104.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 13.sērija.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Ventspils.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 Tiešraide! «Spēlmaņu nakts». Tikai LTV1 tiešraidē
uzzināsit līdz tam rūpīgi slēptos labākos teātra
mākslā. Emocijas taps jūsu acu priekšā, tādēļ
nenokavējiet tiešraidi gan LTV1, gan internetā.
Pārraide būs no tikko 90. jubileju nosvinējušā
Dailes teātra. Pārsteigumus vakara programmā
neatklāsim.
23.30 Nakts ziņas.
23.45 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
psihoterapeite Ginta Ratniece. Tiešraide.
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Biatlons.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
8.00 Biatlons. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 73. un 74.sērija.
10.50 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 19.sērija.
12.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
13.04 «Joka pēc». Seriāls. 27.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Fināls. Nīderlande
– Spānija.*
16.05 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 36.sērija.
16.55 «SeMS».
18.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.40 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas CSKA
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
21.20 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF – CEZ
Basketball Nymburk.
23.35 «Autosporta programma nr.1».
0.05 «Zebra».*
0.20 «Mūsu grēki» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 64.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
12.55 «Bērnu Jaunais vilnis» (ar subt.). Starptautisks
jauno izpildītāju konkurss.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 5.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 19.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 313.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 140.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 1.daļa.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 8.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 23.sērija.
1.00 «Draugi 7». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
1.50 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Krievijas un Ukrainas seriāls. 35. un 36.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 30.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 17.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 39. un 40.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 264.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 148. un 149.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 194.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». Realitātes šovs. 5.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 197.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 265.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 7.sērija. Hauss aizbrauc līdzi Kadijai un Vilsonam uz medicīnas konferenci, pēc kuras paredzēta diskotēka 80. gadu
stilā. Viņš cer pietuvoties Kadijai, nezinādams,
ka viņas dzīvē ir būtiskas pārmaiņas. Tikmēr
slimnīcā palikusī komanda netiek skaidrībā ar
jauniņu pacienti, kuras sacītais rūpīgi jāpārbauda,
jo viņai ir tieksme izpušķot stāstāmo. Diemžēl no
patiesības atkarīga viņas izdzīvošana.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 177.sērija.
23.00 «Slepkavība Paradīzē». ASV krimināltrilleris. 2005.g.
0.50 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 14.sērija.
1.40 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
2.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 148. un 149.sērija.
3.30 «C.S.I. Ņujorka 4». ASV seriāls. 17.sērija.
4.10 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 30.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.). Informatīva vakara programma.
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.

24. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1105.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 13.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.30 «Spēlmaņu nakts».*
14.05 «Ēvalds Valters». Telefilmas Rīga koncertfilma.
14.40 «Kopā».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1105.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 18. novembris
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 14.sērija.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Valmiera.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 75. un 76.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 378.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 20.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas CSKA
– Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 37.sērija.
16.55 «SeMS».
17.30 «Olimpiāde.lv»
17.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.00 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa. BK Ventspils – Deutsche Bank Skyliners. Tiešraide.
20.00 FIBA Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm. TTT Rīga
– USO Mondeville. Tiešraide.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Nākotnes parks».
23.30 «Vistlera». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 378.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 65.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
12.55 «Bērnu Jaunais vilnis» (ar subt.). Starptautisks
jauno izpildītāju konkurss.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 6.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 20.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 314.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 141.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 9.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 24.sērija.
0.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
1.35 «Asiņainais darbs». ASV krimināldrāma. 2002.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 32.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 18.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 41. un 42.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 265.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 150. un 151.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 22.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 195.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības». ASV realitātes šovs.
6.(sezonas noslēguma) sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 198.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 266.sērija.
21.00 «Pie jūras» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2009.g.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
0.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.00 «Kobra». Seriāls. 22.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 150. un 151.sērija.
3.50 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 18.sērija.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.

25. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1106.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 14.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Bērni ringā». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Aktuālas problēmas
– jaunākajās grāmatās. Kas notiek ar cilvēku un
sabiedrību, kad sabrūk ideāli? Kas kopīgs policistam, psihologam un žurnālistei? Vai mēs spējam
stāties pretī apzinātam ļaunumam... un uzvarēt?
Saruna ar autori Daci Judinu un Viju Kilbloku.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1106.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 15.sērija.
Lēna pārdzīvo savu šķiršanos no Lūkasa. Un tomēr
viņa nespēj piedot to, ka viņš visu šo laiku slēpis
patiesību. Lūkass dara visu, lai labotu savu kļūdu.
Viņš cer, ka Lēna piedos, ja viņš pierādīs viņas
nevainīgumu Stefano nāvē. Viņš slēpj savā dzīvoklī
liecinieci Bujanu un mudina viņu runāt ar policiju.
Lūkasam jānovērš arī tas, ka Klaudija firmas vārdā
noslēdz sadarbības līgumu ar krāpnieku Bergeru.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 3.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
psihoterapeite Ginta Ratniece. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 5.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 77. un 78.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.25 Sporta balvas Laureus pasniegšanas ceremonija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Deutsche Bank Skyliners.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 38.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
379.sērija. Juvelierveikalā notikusi aplaupīšana.
Laupītājs veikalā ierodas kā parasts pircējs un
brīdī, kad inkasatori saņem naudu, nozog to un
aizbēg. Aizdomās par līdzdalību laupīšanā tiek
turēts veikala apsargs, kas neilgi pirms laupīšanas pametis savu posteni, taču izrādās, ka viņš ir
saindēts. Muhtara uzvedība norāda, ka laupīšanā
bijusi iesaistīta veikala apkopēja Aņa.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 20.sērija. Okavango
upe sākas Angolā, izzūd Kalahari smiltīs.
Tās krastos mīt dažādi putni, lauvas, servali,
antilopes un bifeļi. Te redzēsim arī leopardus un
impalas.
20.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Uz meža takas».
21.55 «Iztēles valstība». ASV piedzīvojumu drāma. 2006.g.
23.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 379.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 66.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
12.55 «Bērnu Jaunais vilnis» (ar subt.). Starptautisks
jauno izpildītāju konkurss.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 7.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 21.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 315.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 142.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
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18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
23.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 25.sērija.
1.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
2.00 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 33.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 19.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 43. un 44.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 266.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 152. un 153.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.35 «Gormiti». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 23.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 196.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 199.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 267.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
22.10 «Slepkava». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Specvienība 3». Seriāls. 3.sērija.
1.25 «Kobra». Seriāls. 23.sērija.
2.20 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 152. un 153.sērija.
3.15 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 19.sērija.
4.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
4.50 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.

26. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 37.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 15.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 11.sērija.
14.30 «Venta». Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
16.10 «Dabas grāmata»*.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 37.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 4.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju krimināldrāma.
2004.g. 3. sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Noziegumu sezona». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*

10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 79. un 80.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. Hapoel Migdal – VEF.*
16.05 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 39.sērija.
Bīstamu un nežēlīgu druīdu bars klaiņo apkārt
pa ciemiem un pilsētām, aplaupot iedzīvotājus.
Izrādās, ka viņi meklē senu burvestību grāmatu.
Sindbads un viņa biedri mēģina apturēt druīdus
un novērst vēl lielāku ļaunumu.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 380.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 21.(noslēguma) sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 49.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Šantāža». Kanādas krimināldrāma. 2005.g.
23.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 380.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 67.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 21. un 22.sērija.
11.55 «Bērnu Jaunais vilnis» (ar subt.). Starptautisks
jauno izpildītāju konkurss.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 8.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 22.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 316.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 143.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Kaķsieviete». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.10 «Atriebējs». ASV trilleris. 2006.g.
1.00 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
3.15 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
4.10 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
4.45 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 34.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 20.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 45. un 46.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 267.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 154. un 155.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 197.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 200.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.00 «Seši kadri» (ar subt.).
1.30 «Arlabunakti!» Komēdija. 2007.g.
3.10 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
4.05 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 154. un 155.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Afganistāna: Demokrātijas mēģinājums» (ar
subt.). Latvijas dokumentāla filma.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
0.55 «Erotiskie stāsti. X paaudzes meitenes» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

27. novembris, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 14.sērija.
8.45 «Bārbija Ziemassvētku dziesmā». Animācijas filma.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 13.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
12.55 «Eirovīzijas bērni». Videofilma.*

TV programma
13.25 «Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss 2010.*
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Bērni ringā». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kalnciema iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Tiešraide! Birmingemas simfoniskā orķestra
koncerts Rīgā. Diriģents Andris Nelsons. Solists
Vestards Šimkus (klavieres).
23.20 Nakts ziņas.
23.30 «Henrijs V». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 1989.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 28.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF – CEZ
Basketball Nymburk.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 16.sērija.
16.45 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Himki. Tiešraide.
19.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
19.30 «Melnā kleita» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
21.10 «Akekdošu klubs».
21.40 «Doktors Mārtins un leģenda par prievīti». Komēdija. 2003.g.
23.15 FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas koncerts.

LNT
6.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 7.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 13.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 15.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Skubijs Dū 2: Briesmoņi savā vaļā». ASV un
Kanādas piedzīvojumu filma. 2004.g.
11.50 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.40 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.10 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
17.10 «Nāras». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2003.g.
19.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
22.35 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
0.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
1.00 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
2.25 «Brūksa kungs». ASV krimināldrāma. 2007.g.
4.20 «Nāras». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2003.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 35.sērija.
5.55 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 21.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.05 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 47.sērija.
7.25 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 14.raidījums.
10.10 «Vērtīgais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2000.g.
12.05 «Kinomānija».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
15.30 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
17.50 «Bagātību planēta». ASV animācijas filma. 2002.g.
Visiem apkārtējiem Džims liekas tikai lecīgs zeņķis bez jebkādas nākotnes. Pat viņam pašam nav
ne jausmas, ko iesākt ar savu dzīvi līdz dienai,
kad mirstošs pirāts viņam iedod neticami vērtīgu
dārglietu karti. Tā sākas Džima aizraujošais ceļojums cauri visai galaktikai uz bagātību planētu.
Ceļā viņš iedraudzējas ar kosmosa kuģa pavāru,
taču vēlāk izrādās, ka viņa jaunā drauga nolūki
varbūt nemaz nav tik tīri, kā sākumā licies.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 7.raidījums.
22.40 «Somersbijs». ASV un Francijas drāma. 1993.g.
Lomās: R.Gīrs, Dž.Fostere, B.Pulmens u.c. XIX gs.
Tenesijas štats, pilsoņkara beigas. Pārtikušs zemes īpašnieks Džeks Somersbijs atgriežas savās
mājās. Sakautās Konfederācijas armijas kareivis
ir nolēmis sakārtot savas attiecības ar pagātni un
paša sievu, kura, domādama, ka vīrs sen miris,
saderinājusies ar pievilcīgo Orinu. Pavisam drīz
viņa atklāj, ka Džeka uzvedība ir mainījusies.
Tas sievietē rada bailes. Vai tiešām vīrietis, kurš
tik ilgi bijis projām un nu pārnācis, ir tas pats
cilvēks, ar kuru viņa bija precējusies?
0.55 «Ciklops». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
2.35 «Pasaulē neticamākie video 4».
3.25 «C.S.I. Ņujorka 4». Seriāls. 1.sērija.
4.10 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 35.sērija.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
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12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
21.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.15 «Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
23.25 «Zero efekts» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
trilleris. 1997.g.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

28. novembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 42.sērija.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
11.30 «2020». Dokumentāla filma. 8.(noslēguma) sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 «Draugi uz mūžu». ASV drāma. 2008.g.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Province».
18.45 «Nančerova». Romantiska drāma. 1999.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.45 «De facto».
21.20 Sporta ziņas.
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Hokings». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Ziemeļu puse».
23.55 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.35 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Himki.*
15.40 «Bordertauna». Seriāls. 17.sērija.
16.10 «Basketbola apskats».*
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj. Tiešraide.
19.30 «Londonieši». Seriāls. 21.sērija.
20.20 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.
22.25 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj.*

LNT
6.05 «Pastaiga ar briesmoņiem». Speciālizlaidums.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls.
25.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Kaķsieviete». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
12.30 «Gredzenu pavēlnieks. Karaļa atgriešanās». ASV,
Jaunzēlandes un Vācijas fantāzijas piedzīvojumu
filma. 2003.g.

16.35 «Betmens un Robins». ASV piedzīvojumu filma.
1997.g. Režisors Dž.Šūmahers. Lomās: Dž.Klūnijs,
K.O’Donels, A.Švarcenegers, U.Tūrmane,
A.Silverstone, E.Makfersone. Līdz šim supervaronis vienmēr ir uzvarējis viens, bet šoreiz, kad
Gotemas pilsētu apdraud jau divi ļaunuma ģēniji,
Supermenam nāk talkā draugs un palīgs Robins.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
0.15 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
Režisors B.Šrēders. Lomās: S.Buloka, B.Čaplins,
R. Goslings, M.Pits, A.Bruknere. Šie divi puiši ir
iedomājušies, ka pastrādājuši ideālu noziegumu.
Izplānojuši visu līdz pēdējam sīkumam. Bet tas,
ar ko Ričards un Džastins nebija rēķinājušies, ir
izmeklētājas Keisijas Meivīzeres neatlaidība. Viņa
ir pārliecināta, ka šie divi nav tik naivi, kā izliekas, un darīs visu, lai savas aizdomas pierādītu.
2.20 «Atriebējs». ASV trilleris. 2006.g.
3.55 «Kasablanka». ASV laikmeta drāma. 1942.g.
5.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 36.sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 48.sērija.
7.05 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Bagātība planēta». ASV animācijas filma. 2002.g.
12.50 «Alīnas sapnis». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
14.45 «Dejo nost!»*
16.55 «Mana bijusī superdraudzene». ASV komēdija.
2006.g. Lomās: Uma Tūrmane, Lūks Vilsons, Anna
Farisa u.c. Mets ir visai neievērojams puisis. Viņa
dzīve rit samērā mierīgi, līdz viņš satiek meiteni,
kuras uzvedība ir mazliet dīvaina. Taču viņa ir
skaista un gudra. Izrādās, ka viņas īstā būtība ir
pieguļoši kostīmi, blondi mati un spēja novērst
nelaimes, jo viņa ir… supersieviete! Kas sākumā
šķiet aizraujoši, ar laiku paliek apgrūtinoši, jo
arī viņas greizsirdībai piemīt iznīcinošs spēks,
kas draud sagraut visu Meta pasauli vārda tiešā
nozīmē.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
14.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
22.40 «Bīstams cilvēks». Spraiga sižeta trilleris. 2009.g.
0.40 «Šūpoles» (ar subt.). Krievijas spraiga sižeta
melodrāma. 2008.g.
2.25 «Mana bijusī superdraudzene». Komēdija. 2006.g.
4.05 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas
seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas. Nedēļas
kopsavilkums.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums ar D.Petrenko.
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.). Krievijas dokumentālu
raidījumu cikls.
22.20 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
0.05 «Erotiskie stāsti. Draudzenes 2» (latv. val.). Erotisks seriāls.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
25. novembrī plkst.19 – Igo koncertprogramma «Uguns». Piedalās:

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

30. novembrī plkst.10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde.
Brāļi Grimmi «Ērkšķrozīte». Režisors R.Agurs (Igaunija). Pasaku stāstīs aktieri
L.Osipova un A.Sirmais. Komponists A.Sirmais. Biļešu cena: Ls 1.

11. decembrī plkst.14 – Dailes teātra viesizrāde. M.Frati «Rīt manas
kāzas». Dvēseles trilleris 2 cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa,
H.Spanovskis, I.Briķe, A.Bērziņš , K.Freimanis, I.Dzelme.
Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

12. decembrī plkst.14 – koncerts «Tas vārds». S.Jēgers, J.Lūsēns, Aspazija. Piedalās mūziķi: I.Šablovska, K.Grigalis, J.Lūsēns juniors, M.Bērziņa un J.Lūsēns.
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Mēs atgriezāmies!

«Ja atgriezīšos
Londonā, tad tikai kā tūrists»
Viktors Milentejs, 34 gadi, atgriezies
no darba Anglijā:
«Strādājot cukurfabrikā un pēc tam
uzņēmumā «Lattelecom» it kā slikti nepelnīju – katru mēnesi varēju rēķināties ar
kādiem 500 latiem. Taču ar to, kaut arī dzīvoju viens, bija krietni par maz, lai īstenotu
sapni par savu māju. Tieši tas bija vienīgais
iemesls, kāpēc 1999. gadā sakravāju somas
un devos strādāt uz Angliju, Londonu.
Sākums, tāpat kā daudziem citiem
viesstrādniekiem, nebija viegls, un nezinu,
vai tiktu galā, ja Londonā jau nestrādātu
vairāki mani paziņas. Tieši viņi sākumā
palīdzēja gan ar dzīvesvietu, gan darbu, un
man šķita tikai loģiski, ja vēlāk, kad jau tur
biju iedzīvojies, es šādi atbalstīju arī citus
savus draugus, kas Londonā bija tikko kā
ieradušies. Grūtākais man bija pirmais pusgads – pietrūka ģimenes, draugu. Skumji.
Arī pēc tur nostrādātā gada bija skumji, bet
pēc tam jau iedzīvojos. Biju pieradis, ka dzīvoju tieši tā – īrētā mājā kopā ar vēl pieciem
jelgavniekiem, strādāju un uz mājām tikai
nosūtu naudu. Savai mājai.
Patiesībā ar savu karjeru tur biju apmierināts – sāku kā virtuves strādnieks
kādā itāliešu restorānā, vēlāk jau kļuvu
par oficiantu. Tad «pārmetos» uz celtniecību, un man pat bija pašam sava brigāde.
Tiesa gan – sākumā biju atbildīgs par to,
kā strādā lietuvieši, taču viņi, ņemot vērā,
ka biju tāds pats viesstrādnieks kā viņi,
mani nerespektēja. Tāpēc lietuviešu brigādi
pārņēma mans šefs, bet man uzticēja angļu
brigādi. Sastrādājāmies bez problēmām!
Tolaik ne tikai Latvijā bija tā saucamais
celtniecības bums – pelnīju vidēji 170 latus
dienā. Centos īpaši netērēties – tikai tik,
lai nomaksātu par īri, paēstu. Pārējo sūtīju
uz Latviju. Taču to, ka ļoti knapinājos, arī
negribu teikt – ne tikai pats paceļoju, bet arī
ciemos atbraukušos draugus iepazīstināju
ar Londonu, atļāvos gan aiziet uz diskotēku,
gan alu iedzert. Patiesībā man tur nebija
slikti, jo jutu, ka angļi mūs ciena. Mūs, tas
ir, latviešus, lietuviešus, igauņus, jo angļi pēc
būtības ir slinki un viņi novērtēja to, ka mēs
esam strādīgi un apzinīgi.
Kamēr strādāju Anglijā, Latvijā pamazām tika celta mana māja, un tā veselus
septiņus gadus. Kaut arī biju labi iekārtojies, pat nepieļāvu domu, ka varētu palikt
tur uz dzīvi. Apzinājos, ka Latvijā nebūs
viegli, taču mani mierināja doma, ka, strā-

Mēs viņus novērtējam
 Ritma Gaidamoviča

Vakar, 17. novembrī, Latvijas
valsts 92. dzimšanas dienas
priekšvakarā, svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
pasniegti pilsētas augstākie
apbalvojumi «Goda zīme»
un «Goda raksts». Šoreiz
pilsētas augstākos apbalvojumus saņēmuši seši cilvēki,
kuri ar savu darbu veicinājuši
pilsētas attīstību, gādājuši
par drošību, snieguši ieguldījumu pilsētas vēstures
izpētē, zinātnē un pilsētas
medicīnā.
dājot Anglijā, māju būšu uzcēlis bez kredīta.
Celtniecības bums noplaka arī tur, un tagad
draugi stāsta, ka labi ja 100 latus var nopelnīt, bet vienalga daudzi no viņiem saka,
ka Latvijā nekad vairs neatgriezīsies. Lai
tā būtu. Bet es dzīvoju savā mājā Jelgavā,
man ir sieva un bērns, un es ļoti labi apzinos, ka miljonus nekad nenopelnīšu, tāpēc
esmu laimīgs par to, kā ir. Jāatzīst, ka, arī
atgriežoties Latvijā, pirmais pusgads bija
grūts. Nevarēju «iebraukt» valodā, jo biju
pieradis pie tā, ka apkārt visi runā angliski.
Varbūt tāpēc uzreiz pēc atbraukšanas darbu
nemaz nemeklēju, bet pēc tam apzvanīju
visus paziņas un darbu dabūju. Vispirms
montēju logus, bet tagad esmu miesnieks
«Maximā». Protams, miljonus nepelnu, un
sākumā jau bija grūti pierast, ka saņemu
krietni mazāk, nekā līdz šim biju pieradis,
bet, tā kā man nav kredīta, pašlaik dzīvojam
tīri labi. Man ir ļoti svarīga mājas sajūta, un
manas mājas ir Jelgavā.
Pavisam noteikti zinu – lai arī kādi
laiki pienāktu, dzīvošu, kā māku, Latvijā.
Londona ir forša pilsēta un tur gribu atgriezties. Protams, nevis tāpēc, lai strādātu,
bet lai pats savām acīm redzētu olimpiskās
spēles...»

«Esmu gandarīts,
ka Jelgava pievērš arvien
lielāku uzmanību vēsturei»
Jānis Stradiņš,
akadēmiķis, Latvijas
Zinātņu akadēmijas
Senāta priekšsēdētājs
Goda zīme pasniegta par ieguldījumu
pilsētas attīstībā, tās
vēstures izpētē un popularizēšanā

«Jelgavā izglītība vienmēr ir augstu vērtēta, te dibināta pirmā augstskola Latvijas
teritorijā – «Academia Petrina». Man vēstures avotos pat izdevies atrast, ka no 1800.
līdz 1801. gadam imperatora Pāvela I laikā
formāli dibināta Jelgavas universitāte, kuru
plānoja atklāt Pēteru vārdadienā, taču, imperatoru nogalinot, Aleksandrs I to pārcēla
uz Igauniju, un tā radās slavenā Tērbatas
universitāte. Man ir prieks, ka tradīcijas
tiek turpinātas un izglītību augstā vērtē
ceļ Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
kura vienīgā gatavo lauksaimniecības, meža
un veterinārmedicīnas speciālistus. Jelgavā
Sagatavoja Sintija Čepanone, ir attīstīta zinātne, un par šo pilsētu esmu
foto Ivars Veiliņš daudz interesējies, rakstījis – par pēckara
gadiem, par hercoga Jēkaba laiku, esmu
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
strādājis kopā ar Jelgavas Latviešu biedarī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
rību, pētījis Trīsvienības baznīcas torņa
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gavēsturi, pirms 11 gadiem saņēmis LLU
tavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
Goda doktora statusu, strādāju ar Jelgajūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
vas zinātniekiem un profesoriem. Kaut
redakcija@info.jelgava.lv!
arī esmu rīdzinieks, man Jelgava ir sirdij
tuva, turklāt sava mūža lielāko daļu esmu
Kultūras pasākumi
veltījis tieši jūsu pilsētas izpētei. Patiesi,
 19. novembrī pulksten 17 – Vairas Polmanes pasaku vakars «Cauri dvēseles šī kā rīdziniekam ir negaidīta atzinība un
acīm». (mākslinieces Ludmilas Grīnbergas galerijā «Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
liels pagodinājums. Vēl jo vairāk tāpēc, ka
 20. novembrī pulksten 16 – Paula Dambja autorkoncerts «Latvju korāļi». Goda zīmi saņemu hercoga Jēkaba 400. juPiedalās ērģelnieks L.Džeriņš, Svētās Annas katedrāles koris un solisti, diriģents bilejas gadā. Man ir gandarījums par to, ka
A.Jansons (Svētās Annas katedrālē).
Jelgava atkopjas un pievērš arvien lielāku
 23. novembrī pulksten 19 – Teātru apvienība piedāvā izrādi «Tā precas vec- uzmanību vēsturei. Es ļoti cienu Jelgavas
puiši». Pēc A.Čehova viencēliena komēdiju «Bildinājums» un «Lācis» motīviem. muzeju, Jelgavas pili, Jelgavas pašvaldību.
Režisors I.Smiltēns. Lomās: Z.Daudziņa, J.Lisners, I.Puga, I.Smiltēns. Biļešu cena Vēl viens pierādījums vēstures vērtību godā
– Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
celšanai ir atjaunotais Svētās Trīsvienības
 25. novembrī pulksten 19 – Igo ar koncertprogrammu «Uguns». Pirmajā baznīcas tornis. Drīz jelgavniekiem jāsāk
daļā skanēs J.Strazda mūzika ar Igo dzeju. Otrajā – skaņdarbi no Igo iepriekšējo gatavoties pilsētas 750 gadu jubilejai, kas
gadu veikumiem. Īpašā viešņa – Aisha. Koncertā piedalās A.Daņiļēviča deju grupas gaidāma 2015. gadā, jo 1265. gads tiek
«Dzirnas» dalībnieki. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
uzskatīts par Jelgavas sākotni. Uz šo laiku
 26. novembrī pulksten 17 – leļļu teātra izrāde «Sarkangalvīte» (latviešu valodā). Jelgava varētu izdot savu jubilejas monētu.
Vietu skaits – ierobežots, iepriekš pieteikties pa tālruni 26875065. Biļešu cena – Ls Esmu Monētu dizaina komisijā un stingri
2 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
nolēmis šo jautājumu ierosināt, tikai man
 27. novembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde M.Gorkijs vajadzīgs atbalsts no pašvaldības. Tiesa,
«Dibenā». Režisori A.Matisons, A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras atklāts ir jautājums, vai jums būs jubilejas
namā).
lats vai pirmais jubilejas eiro!»
 30. novembrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde brāļi Grimmi «Ērkšķrozīte». Režisors R.Agurs (Igaunija). Pasaku stāstīs aktieri L.Osipova un «Atzīts universitātes
A.Sirmais. Komponists A.Sirmais. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 30. novembrim – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 30. novembrim – Harija Liepiņa fotoizstāde «Zemgalības zīmes» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 1. decembrim – fotoizstāde «Multietniskā Jelgava laikmetu griežos» (Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 Līdz 30. novembrim – stikla mākslas izstāde «Iztēles spēks» (Jelgavas Mākslas
skolā).
 No 16. novembra – Pērnavas mākslinieku darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz decembrim – izstāde «Hercogs Jēkabs. Laikmeta liecības» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. janvārim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Klusā daba un
ainava» (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
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ieguldījums pilsētā»
Pēteris Rivža,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
zinātņu prorektors
Goda zīme pasniegta par ilggadēju radošu pedagoģisko,
zinātnisko un sabiedrisko darbību

«Ar Goda zīmi ir atzīts universitātes devums pilsētai un mans mazais
darbiņš. Tā pārdomājot, šķiet, viens
no nozīmīgākajiem devumiem ir pirms

deviņiem gadiem kopā ar kolēģiem
izveidotā Informācijas tehnoloģiju
fakultāte. Tās absolventi tagad strādā
Jelgavas pašvaldībā un daudz kur
citur Zemgalē, sniedzot ieguldījumu
IT jomas attīstībā. Pēdējais darbs, kas
vērsts uz Jelgavas zinātnes attīstību,
ir kopīgi ar pilsētu izveidotais biznesa
inkubators. Bet pagājušajā gadā esam
sākuši ceļu, lai skolas vairāk sasaistītu
ar universitāti. Proti, LLU kopā ar
Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības
centru un Zemgales plānošanas reģionu rīko Zemgales skolēnu pētniecisko
darbu konferenci. Augstu vērtēju to,
ka pilsēta ir ieinteresēta sadarboties.
Tuvākajā nākotnē LLU ir jāīsteno divi
lieli studiju infrastruktūras attīstības
projekti, proti, paredzēts izbūvēt divas
lielas celtnes – zinātnisko laboratoriju
kompleksu un Veterinārmedicīnas
fakultātes klīniku. «Valdeka» pārtaps
par zinātnisko centru, un tas nozīmē,
ka lauksaimniecības zinātnes kodols
būs Jelgava. Tās būs jaunas darba
vietas celtniekiem, piegādātājiem un
jelgavniekiem. Reizē kopīgi sakārtosim
vidi, un Jelgava vēlreiz apliecinās, ka
viss nenotiek tikai Rīgā vien.»

«Paldies par uzticību,
labvēlību un atbalstu»
Tēvs Feofans
(Pjotrs Požidajevs),
Jelgavas Vissvētākās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzes garīdznieks
Goda zīme pasniegta par ieguldījumu sabiedrības garīgajā
audzināšanā un sabiedrisko aktivitāti
«Es pateicos par to, ka pilsētnieki ir
ievērojuši manu darbu. Viennozīmīgi varu
apgalvot, ka šo Goda zīmi ir nopelnījusi
mana komanda – brāļi, māsas, kuri ikdienā
strādā baznīcas saimniecībā, un arī baznīcas
labvēļi. Galvenā persona ir tēvs Aleksandrs,
jo tikai ar viņa svētību mēs šeit visu darām.
Esam iekopuši saimniecību, audzējam
pārtiku zupas virtuvei, pabarojam trūcīgos.
Pagājušajā gadā esam izsnieguši 44 tūkstošus porciju, un tas ir daudz. Galvenais, ka te
nekas netiek dots tāpat vien – cilvēkiem arī
pašiem jādarbojas, jāstrādā. Paldies pilsētas
vadībai par uzticību, labvēlību un atbalstu
darbā. Kā jau visās baznīcās, mums ir viens
mērķis – apvienot cilvēkus un dot garīgo
iedvesmu. Jo, kad cilvēkā ir harmonija,
viņš spēj būt stiprāks. Mēs kopā esam spējīgi tikt galā ar visām cilvēces problēmām.
Galvenais ir vienotība un sapratne. Būsim
vienoti un saprotoši! Es lūgšu Dievu par
visiem.»

«Manu darbu
var vērtēt jelgavnieki»
R auls Kreicbergs, bijušais Drošības policijas Jelgavas
reģionālās nodaļas
priekšnieks
Goda zīme pasniegta par ieguldījumu
pilsētas drošībā
«Protams, šāds novērtējums ir patīkams.
Līdz šim man bija dažādi valsts apbalvojumi, bet nu tiem pievienojies pašmāju
– pilsētas augstākais apbalvojums «Goda
zīme». Pirms gandrīz 30 gadiem, izvēloties
darba vietu Jelgavas tiesībsargājošā iestādē
– Kriminālmilicijā –, vēlējos un centos darīt
visu, kas manos spēkos, lai valstī un Jelgavā
cilvēki justos drošāk. Manu kā policijas darbinieka paveikto vai nepaveikto var vērtēt
kolēģi un Jelgavas iedzīvotāji. Uzskatu,
ka esmu godprātīgi pildījis savus dienesta
pienākumus. Esmu lepns un priecīgs par
saņemto apbalvojumu un par to, ka arī
es esmu devis savu ieguldījumu miera un
drošības saglabāšanā Latvijā un dzimtajā

pilsētā Jelgavā. Uzskatu, ka Goda zīmi ir
pelnījuši vairāki mani bijušie kolēģi, tāpēc
apsveru iespēju nākamajos gados pats ieteikt izvirzīšanai kādu kandidātu. Paldies,
pirmkārt, maniem vecākiem, ģimenei,
radiem, kuri cieta no tā, ka es strādāju tādos
amatos, otrkārt, paldies maniem kolēģiem
Valsts policijā un Drošības policijā un visbeidzot – paldies Jelgavas domei, kura piešķīra
man Goda zīmi, atzīstot manu ieguldījumu,
gādājot par pilsētas drošību. Gods kalpot
Latvijai un Jelgavai!»

«Ar haltūrām
neesmu nodarbojusies»
Ruta Viesture,
Jelgavas poliklīnikas
ārste ķirurģe:
Goda raksts pasniegts par mūža ieguldījumu pilsētas
medicīnas sistēmas
attīstībā
«Pats sevi jau nevar slavināt, taču,
šķiet, ar šo Goda rakstu ir novērtēts
mans apzinīgums un godprātīgā darba
izpilde. Savā darbā ar haltūrām neesmu
nodarbojusies. Viss mans mūžs ir pavadīts Jelgavā, un dažādas ārstniecības
iestādes ir kļuvušas par manām mājām.
No 1971. gada es strādāju par operāciju
māsu, bet no 1983. gada – par ārsti ķirurģi. Es šo gadu garumā tikai trīs reizes
esmu saslimusi un paņēmusi darba
nespējas lapu! Es strādāju, neskatoties
pulkstenī, un man neviens darbs nav
par grūtu. Šobrīd strādāju trīs darba
vietās. Godīgi varu teikt, ka darbs ir
mans hobijs. Protams, arī es kļūdos,
jo neesmu Dievs. Lielāko gandarījumu
man šai dzīvē nes labi padarīts darbs,
brīdis, kad slimnieks no mana kabineta
iziet izārstēts un ar smaidu sejā. Apsolu,
ka es turpināšu iesākto. Esmu laimīga
ar dzīvi Jelgavā un negrasos to mainīt
ne pret ko. Goda raksts – tas ir jauks
novērtējums, par to paldies Jelgavas poliklīnikas valdes loceklei Annai Zīvertes
kundzei un maniem kolēģiem, kā arī
pilsētas vadībai.»

«Neesmu izdarījis
neko pārdabisku»
Valentīns Girdo,
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas
biroja inspektors
Goda raksts pasniegts par pašaizliedzīgu darbu un
ieguldījumu pilsētas sabiedriskajā
kārtībā un drošībā
«Man nešķiet, ka es būtu izdarījis
ko pārdabisku, vienkārši kā ierindas
darbinieks esmu pildījis savus darba
pienākumus. Pats jau tu ikdienas rutīnā nepamani neko ievērojamu. Jelgavā
dzīvoju trīsdesmit gadus, no tiem 29
esmu veltījis darbam iekšlietu sistēmas
struktūrvienībās. Pēdējos 13 gadus mans
uzdevums ir meklēt bezvēsts pazudušās
personas. Un ir gandarījums, ka daudzus
no viņiem ir izdevies atrast. Nenoliegšu,
darbs ir psiholoģiski grūts, īpaši brīžos,
kad jātiekas ar tuviniekiem un jāpaziņo
nepatīkama vēsts. Turklāt pēdējā laikā
nasta ir vēl lielāka, ņemot vērā sabiedrības negatīvo attieksmi pret policiju.
Nereti izskanējušas ziņas par dažādiem
kolēģu nekrietniem darbiem. Šādi gadījumi liek justies neērti, man ir kauns
cilvēku priekšā. Es ļoti ceru, ka ar laiku,
ar darbiem sabiedrības viedokli izdosies
mainīt, jo ne jau visi ir vienā maisā
bāžami. Tiesa, 90. gados es nožēloju, ka
sāku strādāt šajā jomā, taču tagad vairs
ne. Ir prieks, ka mans darbs ir novērtēts,
turpināšu sevi attaisnot arī turpmāk.»
Foto: Ivars Veiliņš, nra.lv

