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Svinam valsts dzimšanas dienu Jelgavā!
Cienījamie Jelgavas iedzīvotāji!
Tēvu tēvi mums ir atstājuši visvērtīgāko mantojumu – neatkarīgu Latviju,
kas godā turama un rūpīgi sargājama nākamajām paaudzēm. Mums ir
atbildīgs uzdevums – mācīt bērniem dzimtenes mīlestību, kas sākas ar
cieņu pret savām saknēm, ģimeni, dzimto pilsētu.
Latvijas valsts lielākā bagātība ir cilvēki – strādīgi, sīksti un uzņēmīgi, tādi,
kas grūtībās nepadodas. Tāpēc, lai arī kur mūsu tautieši būtu, svarīgi
apzināties: mūs visus vieno brīva, neatkarīga valsts – mājas, kur ikviens
allaž ir gaidīts atpakaļ.
Sveicu visus Latvijas neatkarības 93. gadadienā!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, rīt, 18. novembrī, visas dienas garumā pilsētā norisināsies svētku pasākumi. To kulminācija
– valsts svētku uguņošana pulksten 20 no Pasta salas. Arī šogad jelgavniekiem to tradicionāli sarūpējuši vietējie uzņēmēji sadarbībā ar Jelgavas domi. Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Imants Kanaška atklāj, ka šogad vietējo uzņēmēju
atsaucība, ziedojot svētku salūtam, bijusi līdzīga kā pērn. «Būtiska priekšrocība ir tā, ka no pagājušā gada bija palicis uzkrājums
1480 latu apmērā. Tam pievienojot šogad saziedotos līdzekļus, uguņošanai varam atvēlēt ap 4000 latu,» tā I.Kanaška, piebilstot,
ka salūtu, tāpat kā iepriekš, nodrošinās vietējais uzņēmums «Jelgavas Lija», to solot tikpat krāšņu, bet atšķirīgu no pērn redzētā.
«Esam pateicīgi uzņēmējiem, kuri rada iespēju arī šogad ziedot līdzekļus svētku salūtam. Tieši viņu atsaucība šo tradīciju gadu no
gada ļauj saglabāt, un jau tagad varam būt droši, ka arī nākamgad salūts būs.»
Foto: Ivars Veiliņš

1. ģimnāzijas beidzēji varēs
iegūt metinātāja vai IT speciālista sertifikātu
 Ritma Gaidamoviča

No šīs nedēļas 1. ģimnāzijas vidusskolēniem
tiek dota iespēja papildus vispārizglītojošajai
mācību programmai
apgūt metinātāja arodu, bet no nākamā
mācību gada – «Microsoft» programmas,
par to saņemot sertifikātu. Skolas direktore
Valentīna Maido atzīst, ka sertifikāts būs
bonuss, gan stājoties
universitātē, gan darba tirgū, jo vidusskolas absolvents jau būs
ieguvis kvalifikāciju.
Šos projektus 1. ģimnāzija
īsteno sadarbībā ar Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centru (ZRKAC) un «Microsoft
Latvia». «Jelgavas 1. ģimnāzija
ir izvēlējusies inženierzinātņu virzienu, par ko domājam,
veidojot arī turpmāko skolas
attīstību. Tieši tāpēc esam no-

lēmuši vidusskolēniem paralēli
vispārizglītojošai programmai
dot iespēju mācīties par metinātāju vai padziļināti apgūt
«Microsoft» programmas. Mūsuprāt, tas ir svarīgi, jo ne jau
visiem dzīve izvēršas tā, lai tūlīt
pēc ģimnāzijas beigšanas dotos
studēt – dažkārt apstākļi spiež
uzreiz sākt strādāt. Absolvējot
mūsu skolu un kādu no šīm papildu programmām, jaunietim
jau būtu konkrētas prasmes,»
spriež V.Maido, piebilstot, ka
sertifikāts būs labs papildinājums CV. Arī skolēni ideju vērtē
atzinīgi.
ZRKAC direktore Sarmīte
Vīksna stāsta, ka ideja ir dot iespēju vidusskolēniem paralēli
vispārizglītojošai programmai
brīvajā laikā kļūt par metinātāju vai padziļināti iemācīties darboties ar «Microsoft»
programmām, par to saņemot
apliecību. «Šis ir pilotprojekts.
Tā laikā skolēniem, kuriem
ir interese, piedāvājam pēc
stundām sākt apgūt metinātāja profesiju. Šobrīd par šādu

izvēli lēmuši četri ģimnāzijas 11. un 12. klases skolēni,
kuri vakar sāka mācības ZRKAC Metālapstrādes mācību
parkā,» stāsta S.Vīksna. Pēc
apmācībām audzēkņi kārtos
valsts eksāmenu un saņems
apliecību ar profesionālo kvalifikāciju – metinātājs. «Ņemot
vērā, ka šis ir pilotprojekts, lai
saprastu, kā šī sistēma darbojas, mācības būs bez maksas,»
tā S.Vīksna.
Bet nodarbības, padziļināti
apgūstot prasmes strādāt ar
«Microsoft» programmatūru,
jaunieši varēs sākt nākamajā
mācību gadā. Beidzot šo programmu, ja sekmīgi nokārtos
eksāmenus, jaunieši saņems
sertifikātu, kas šobrīd tiek
augstu novērtēts darba tirgū.
ZRKAC Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča stāsta, ka skolēniem tiks dota iespēja iesaistīties «Microsoft IT Academy»
– tas ļauj iegūt starptautiski
atzītu sertifikātu, kas apliecina
viņu prasmes strādāt ar «MS

Office» produktiem un citiem
atbalsta resursiem. Sertifikācijas eksāmeni skolēniem būs
jākārto angliski. «Šobrīd ir būtiski, lai arī skolotāji papildina
zināšanas, tāpēc 20 ģimnāzijas
skolotāji iesaistījušies «Microsoft» un Datorzinību centra
projektā «Virtuālā klase».
Reizi mēnesī noteiktā datumā
skolotāji attālināti tiešsaistē
pieslēdzas nodarbībai, kur pasniedzējs stāsta par programmām, jaunākajiem rīkiem, ko
var izmantot mācību procesā,
apgūstot jaunākās tehnoloģijas. Katru mēnesi skolotāji
pilda arī mājas darbu. Mācības
ilgs līdz maijam, nākamā nodarbība – 17. novembrī,» stāsta
A.Škinča. Paralēli tam ZRKAC
speciālisti kopā ar 1. ģimnāzijas skolotājiem un «Microsoft»
speciālistiem jau sāk izstrādāt
mācību programmu skolēniem.
«Vidusskolēni 10., 11. un 12.
klasē padziļināti apgūt «MS
Office» produktus varēs pēc
moduļu principa un dažādos
līmeņos,» tā A.Škinča.
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Katram mums ir sava 18.
novembra izjūta. Šoreiz par
to, kā valsts dzimšanas dienu izjūt tie jelgavnieki, kuri
savu dzīvi uz laiku izvēlējušies saistīt ar citu zemi.

«Laiku skaitu
divās laika
joslās»

Kaspars Rezgalis, dzīvo Īrijā:
«2010. gada 18. novembris man
ir spilgti palicis atmiņā – šķita dīvaini, ka šai dienā apkārt drīkst būt
ierastā darbdienas duna. Noskaņu
todien meklēju tur, kur to var nemaldīgi atrast vienmēr, – Atmodas
laika un Dziesmu svētku skaņdarbos. Latvijas ziņās kā atsevišķi
uzplaiksnījumi bija lasāmi pacilāti
uzsaukumi domāt par atgriešanos
dzimtenē. Tos pamanīju arī 11.
novembrī, bet jau 19. novembrī
no tiem nebija ne miņas un ziņās
pārsvaru guva ierastās tēmas par
to, cik Latvijā klājas grūti...
Tomēr visspilgtākais valsts svētku laika notikums ir mazliet senāks
– Lāpu gājiens 2006. vai 2007. gadā,
kad pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem, spītējot slapjdraņķim, mazs
meitēns pastalās dziedāja «Zibsnī
zvaigznes aiz Daugavas». Nezinu,
vai kopš tā brīža, bet vēl aizvien uzskatu, ka Latvija ir labākā vieta, kur
dzīvot, veidot ģimeni un izgaršot
dabu visos četros gadalaikos.
Tagad, kad kopš manas aizbraukšanas jau pagājis viens gads, es vēl
aizvien uzdrīkstos nezināt vietējo
ziņu virsrakstus vai nozīmīgākās
personības, bet vienmēr skaidri
zinu, kad un kurš būs tuvākais
notikums mājās: Ledus skulptūru
festivāls, Pilsētas svētki vai vēl kāds
cits pasākums. Esmu vēl vairāk
iemācījies novērtēt mūsu valodas
tīro skanējumu un vienmēr skaitu
laiku divās laika joslās.
Aizbraukt – tobrīd man tā bija
pamatīgi izsvērta izvēle, un zinu,
ka man neklājas sūdzēties par
šeit pavadīto laiku. Nolemt atgriezties – tas, visticamāk, būs
likumsakarīgs pārdomu un vēlmju
vadīts rezultāts. Un, visticamāk,
vienmēr patiess paliks izteikums,
ka zāle otrpus žogam šķiet zaļāka.
Nedomāju, ka ar patriotismu kāds
ir jācenšas noturēt vienuviet – mūsdienu pasaulē tas vairāk raksturo
cilvēka uzskatus par savu zemi arī
svešumā, un ar tā starpniecību būtu
jāparāda attieksme, kas neaprobežojas ar kalendārā atzīmētiem datumiem vai svētku noskaņu vien.
Ir 364 dienas, kuras domās un
darbos atdot Latvijai, bet 18. novembris, manuprāt, ir svētki ģimenes un
draugu lokam – cilvēkiem, kuri
pilnveido un liek uzlūkot gandrīz
2000 kilometru attālumu kā nelielu
pagaidu izaicinājumu.»

Nedēļas jautājums

viedokļi
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«Ir aizkustinoši piebraukt pie Sietlas Latviešu
biedrības un ieraudzīt mastā Latvijas karogu»
Inga Jansone, dzīvo Kanādā:
«Jau vairāk nekā gadu dzīvojam Vankūverā, taču par Latviju
domājam nepārtraukti, jo Kanādā vēl neesam pārāk ilgi, lai
visu laiku nesalīdzinātu «... bet
mums Latvijā ir tā...». Sekojam
līdzi ziņām, esam informēti, kas
notiek Latvijā. Cenšamies svinēt
visus Latvijas svētkus, kuros ir
svarīga latviskuma sajūta, – gan
novembra svētkus, gan Ziemassvētkus, gan Lieldienas un Jāņus.
Jāpiebilst, ka 11. novembris ir
valsts svētki arī Kanādā – tā ir
atceres diena Pirmajā un Otrajā pasaules karā kritušajiem.
Vankūverā darbojas neliela Latviešu biedrība, kurā gan pārsvarā
ir Kanādas latvieši. Mēs, viņuprāt, esam Latvijas latvieši, taču
ir interesanti piedalīties viņu
rīkotajos pasākumos – vakaros ar
latviešu dziesmu dziedāšanu un
dievkalpojumos latviešu valodā.
No Sietlas (ASV) brauc mācītāja,
jo tur ir liels Latviešu biedrības
centrs – latviešu skola, dažādi
pulciņi. Piemēram, 12. novembrī
Vankūverā piedalījāmies dievkalpojumā, kas veltīts Lāčplēša
un Latvijas dzimšanas dienai, ar
mielastu un pasēdēšanu. Bet 19.
novembrī ar ģimeni esam iecerējuši braukt uz svinīgo pasākumu
Sietlā. Satikšanās ar latviešiem
biedrībā, svētku svinēšana, ēdieni un tradīcijas – tās ir lietas, kas
atgādina par Jelgavu, Latviju. Vēl
mums ir TV kanāls, kas raida raidījumu latviešu valodā un kuru
veido Kanādas latvieši.

Lai gan negribas atzīt, tomēr
jūtam, ka mums un Kanādas
latviešiem ir būtiska atšķirība
tradīciju piekopšanā un latviskuma izpratnē – no viņiem daudzi
Latvijā pat nav bijuši! Taču cik
aizkustinoši ir klausīties latviešu vecās tautasdziesmas, kuras
ar lepnumu un nelielu kanādiešu akcentu izpilda šie cienījamā
vecuma cilvēki. Redzot, kā viņi
sargā šīs vērtības – dziesmu grāmatas, latviešu ēdienu receptes,
rotas, visu, kas saistās ar viņu
dzimteni, bet kas mums ikdienā
pat varbūt paliktu nepamanīts –,
tas ceļ patriotismu un lepnumu
par piederību Latvijai. Ļoti aizkustinoši ir piebraukt pie Sietlas
Latviešu biedrības centra un
ieraudzīt mastā Latvijas karogu
un uzrakstus latviešu valodā. To
nesaprast, dzīvojot dzimtenē, jo
to cilvēks novērtē un izjūt tikai
ārzemēs. Ja tu ikdienā latviešu

valodu dzirdi tikai mājās un runājot ar draugiem, tad, sadzirdot
sarunu latviešu valodā kaut kur
pilsētā te, ticiet man, ir īpaša
sajūta. Mēs esam aktīva ģimene
un pat nedomājam aizmirst, kas
esam. Tieši otrādi, izglītojam vietējos kanādiešus, kas ir Latvija,
stāstām, kādi mēs esam, kādas ir
mūsu tradīcijas. Atbraucot puiši
tika pieņemti hokeja komandās,
kurās, protams, neviens un nekad par Latviju nebija dzirdējis.
Treneris pirmajā treniņā bija
atnesis karti un izdruku no Vikipēdijas, lai parādītu, kur Latvija
atrodas, un pastāstītu, kas tā
par valsti. Bet puiku vidusskola
iegādājās grāmatu par Latviju,
un viena lasīšanas stunda bija
veltīta mūsu valstij. Viņi ir vienīgie latvieši skolā un, cik man
zināms, vienīgie latviešu skolas
vecuma bērni Vankūverā. Mūsu
«Laimas» konfektes un sieriņi

«Kārums» ir topa saldumi kanādiešu draugu vidū – to visu
šeit var nopirkt tā saucamajos
Eiropas veikalos. Te esmu reiz
nopirkusi pat «Jelgavas maiznieka» rupjmaizi! Varat iedomāties
manu izbrīnu, ieraugot pazīstamo etiķeti uz rupjmaizes klaipa?
Vēl viens pārsteigums – veikalā
strādāja krieviski runājoša meitene, kuras ģimene uz Kanādu
atbrauca pirms astoņiem gadiem
tieši no Jelgavas! Jāatzīst, ka
tas, cik lielā mērā tu vēlies saglabāt latviskumu un radīt apstākļus, pietuvinātus tiem, kas
bija dzimtenē, ir pilnībā atkarīgs
no tevis paša. Caur mūsu ģimeni
un aktivitātēm daudzi kanādieši
uzzina par Latviju, tās tradīcijām un kultūru, un ceru, ka
viņiem veidojas labs priekšstats
par to, kas ir latvietis un kāda
ir mūsu zeme. Daudzi pat pēc
mūsu stāstītā vēlas aizbraukt
uz Latviju ceļojumā.
Būt latvietim ārzemēs un piekopt tradīcijas, nepazaudēt savu
latviskumu ir daudz grūtāk, bet
viņi cenšas to darīt daudz vairāk
nekā latvieši Latvijā, kuriem tā
ir ikdiena. Par sevi varu teikt
– es braucu 400 kilometrus, lai
nobalsotu Saeimas vēlēšanās,
bet varbūt kāds latvietis Latvijā
vienkārši neaiziet pāri ceļam
uz vēlēšanu iecirkni – dzīve
ārzemēs kaut kā dabiski liek
cilvēkam būt lielākam savas
valsts patriotam. Daudz laimes,
Latvija! Un silti sveicieni mīļajai
Jelgavai!»

«Tas ir signāls, ka jāiemāca latviskais»
Jana Štūlberga, dzīvo Norvēģijā:
«Rit jau trešais gads, kopš ar bērniem atbraucām dzīvot pie vīra uz
Norvēģiju. Un ik gadu atzīmējam arī
Latvijas dzimšanas dienu. Parasti
svētki tiek svinēti sestdienā, lai visi,
kas vēlas, var piedalīties. Šogad
pasākumu rīko Latviešu biedrība
Norvēģijā, kurā darbojos arī es. Režisore pasākuma tēmu izvēlējās ar
moto «Saule, jūra un vējš». Parasti,
domājot tēmu, mēģinām izcelt to,
kas ir raksturīgs Latvijai. Šogad
svētkos būs Latvijas prezidenta
uzruna, skanēs himna, būs citi latviski priekšnesumi, ar dziesmām un
dejām uzstāsies arī latviešu skoliņas
«Kastanītis» audzēkņi. Bērni mums
palīdz izgatavot arī dekorācijas. Tā
ir reize, kad satiekas latvieši no tuvākām un tālākām vietām – cilvēki
tiešām priecājas par to, ka ir satikuši
savus tautiešus. Kurnēšanas par to,
kā neiet, kas ir tik tipiska latviešiem,
šeit kopā sanākšanas reizēs praktiski
nav. Īstenībā ko tādu – ka par Latviju tiek domātas un runātas tikai
vislabākās lietas – esmu piedzīvojusi
pirmo reizi.
Šejienes latvieši ir ņēmuši
piemēru no norvēģiem un svētkos
tērpjas tautas tērpos – norvēģi
lepojas ar saviem tautas tērpiem
un velk tos Norvēģijas dzimšanas
dienā, kāzās, kristībās, un, ja tā
labi padomā, šādas tradīcijas ir arī

mums – latviešiem. Es pati pirmo
reizi ar šo fenomenu sastapos, kad
vēl Norvēģijā nedzīvoju, bet biju
aizbraukusi ciemos pie vīra. Bija
17. maijs, viņu nacionālie svētki.
Es redzēju, ka tautas tērpi ir gan
mazuļiem, kuri vēl sēž ratiņos, gan
mammām, tētiem, vecvecākiem,
turklāt bija skaidrs, ka tie ir mantoti
no paaudzes paaudzē. Un cilvēki
tiešām jūtas lepni. Sapratu, ka
arī tā gribu! Sākumā gan tērpiem
nepietika naudas, nebija arī tādas
informācijas, kur latviešu tautas
tērpus var dabūt. Bet vēlāk uzzināju,
ka mana bijusī skolasbiedrene auž,
un pasūtīju savas dzimtās puses
Alsungas tautas tērpus sev un diviem jaunākajiem bērniem. Paldies
manai mammai – viņa ļoti daudz
mums palīdzēja, jo, neesot klāt un
ne reizi nepielaikojot, tautas tērpi
tika atsūtīti mums. Vecākie dēli un
vīrs nav izteikuši šādu vēlmi, bet
zinu, ka vīram patīk, ka tautas tērpi
ir mugurā mums gan Latvijas, gan
Norvēģijas dzimšanas dienā. Lielie
dēli neiet uz sporta treniņiem bez
Rīgas «Dinamo» krekliņiem, un
mēs ar vīru smejamies, ka tas ir
viņu tautas tērps. Nu jau daudziem
latviešiem redzu tautas tērpu.
Latvijas svētki šeit tiek
svinēti ļoti skaisti, un es nevaru
iedomāties, kā var nesvinēt šos
svētkus – tā ir mana būtība,
sievas un mātes uzdevums. Ja

es to nevarētu darīt, tad zustu
jēga manai būtībai – tā ir mana
pārliecība, mans brīvais laiks,
apziņa, ka maniem bērniem tas ir
vajadzīgs. Vienmēr esmu viņiem
teikusi: ja esi dzimis latvietis,
tad tev tas ir jāiznes. Arī Latvijā
dzīvojot, svinējām svētkus un
ievērojām tradīcijas, tiesa, tas bija
daudz grūtāk, jo bija ļoti daudz
pretrunu – bērni to redzēja un bija
apjukuši... Tagad viņi paši izvērtē,
vai to vajag, un redzam, ka tas ir
viņos iekšā un viņi zina vērtības.
Piemēram, mans dēls Aleksis,
kuram drīz būs desmit gadi, ir
sabijies par latviešu valodu, jo tā
sāk piemirsties un kļūst grūtāk
izteikties, kaut vai pastāstīt man

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

16%

Tās būtu skaļas un grandiozas svinības ar uguņošanu
Pieklusināta kopā būšana ar svecītēm, ugunskuriem un
latvisku mūziku

11%

Valsts svētki ir priecīgs notikums, tādēļ aktivitātēm
jānotiek visas dienas garumā
Mums vairāk jāatgriežas pie tautiskām tradīcijām, tāpēc
valsts svētkos rīkotu latviešu tautas sadziedāšanos
Pietiktu ar armijas parādi un uguņošanu

53%
17%
3%

par piedzīvoto skolā. Tad nu
mēs viņam paplašinām vārdu
krājumu, bet es zinu – pamati viņam ir ielikti un, kaut ar
kļūdām, viņš prot rakstīt, runāt,
lasīt latviski. Arī četrgadīgajai
Martai tagad rodas interese par
burtiem, un es saprotu – tas ir
signāls, ka man viņai jāiemāca
latviskais. Tāpat arī vēlamies, lai
gadu vecā Elīsa iemācītos savus
pirmos vārdus izteikt latviski. Ja
mēs to neizdarīsim tagad, nezinu,
vai to būs iespējams labot.»
Sagatavoja Sintija Čepanone,
Ilze Knusle-Jankevica,
Ritma Gaidamoviča,
foto no personīgā arhīva

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai jūs izmantojat kolektīvās
iepirkšanās portālu iespējas?

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

Pilsētnieks vērtē

Cik, jūsuprāt, no 200 000
aizbraukušo varētu
atgriezties Latvijā?
Elīna, pārdevēja:
– Tikai tie,
kuri sailgosies
pēc mājām,
pēc ģimenes,
kas palikusi
Latvijā. Taču, manuprāt, tādu
nav daudz. Drīzāk tie, kuriem
šeit palikusi ģimene, centīsies
darīt tā, lai ģimene pārceltos
uz dzīvi pie viņiem. Ļoti skumji,
taču tā ir. Jā, var jau teikt – brauc
atpakaļ, strādā vairākos darbos,
lai nopelnītu iztiku, taču – jo
vairāk strādā, jo vairāk nodokļos
samaksā, un tāpat beigās nekas
nesanāk, turklāt esi noguris no
skriešanas.
Zigurds, pensionārs:
– Ko viņi te
darīs?! Ne
darbs, ne
izdzīvot var.
Drīzāk tikpat
daudzi vēl aizbrauks, un Latvijā
dzīvot paliks vien pensionāri, cietumnieki un invalīdi, kuri nekur
nevar aizmukt. Tiesa, daudz dzirdēts, ka arī tur nav viegli – tikai
katrs tūkstošais latvietis kaut kur
uz augšu izsities un viņam labi
klājas svešumā.
Atis, students:
– Varbūt 50
tūkstoši, tas
i r, c e t u r t ā
daļa, atgriezīsies. Un tas,
manuprāt, jau būtu labs rādītājs.
Arī mana māsa šobrīd ir ārzemēs
– pelna naudu studijām. Viņa
ir viena no tām, kas iecerējusi atgriezties pie ģimenes un
mācīties Latvijā. Patiesībā arī
man ir doma braukt peļņā, taču
domāju, ka atgriezīšos Latvijā,
savā dzimtenē.
Iveta, auklē
bērniņu:
– Ļoti maz
būs to, kas
atgriezīsies.
Protams, izcili
jau būtu, ja
vismaz puse atbrauktu atpakaļ.
Tiesa, tas nenotiks tuvākajā laikā,
labi ja pēc desmit gadiem. Draugu pulkā ir daudz ģimeņu, kuras
aizbraukušas un konkrēti pateikušas: «Mēs neatgriezīsimies, jo
mums tur ir labi!»
Ojārs, ierēdnis:
– Mājās kāds
brauks tikai
tad, ja ārzemēs vairs nebūs darba un
vieta, kur dzīvot. Lai gan, no otras
puses, paši no saviem draugiem
un radiem esam dzirdējuši, ka ārzemēs ar darbiem nemaz tik viegli
neklājas, taču mājās vienalga nebrauks. Labāk meklēs iespējas tur,
jo Latvijā esot vēl sliktāk.
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Raiņa ielā
ierobežojumi gājējiem
 Sintija Čepanone

Līdz ar transporta kustības atjaunošanu Raiņa ielā no Sarmas līdz
Pasta ielai jāņem vērā,
ka remontdarbi šajā
posmā vēl turpinās,
tādēļ visiem satiksmes
dalībniekiem jābūt uzmanīgiem. Gājēji aicināti pārvietoties pa
ietvi brauktuves kreisajā pusē.
«Plānots, ka transporta kustība
Raiņa ielas posmā tiks palaista
šajās dienās, taču jau no šodienas, 17. novembra, sabiedriskais
transports atsāk kursēt pa Mātera
ielu, līdz ar to Katoļu ielas posmos
atkal atļauts apstāties un stāvēt.
Savukārt maršrutos pa Raiņa ielu
autobusi atsāks kursēt pēc ietvju
izbūves un pieturu labiekārtošanas,» informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done.

ziņas

Pār Driksas tiltu virzienā uz centru
taisni var braukt pa abām joslām

Viņa skaidro, ka pašlaik visā
Raiņa ielas posmā no Sarmas līdz
Pasta ielai ieklāta asfalta apakškārta, taču, kamēr būs piemēroti
laika apstākļi, rekonstrukcijas
darbi turpināsies gan šajā posmā, gan arī pārējā ielas daļā.
«Virskārta Raiņa ielā tiks klāta
tikai nākamgad pēc tehnoloģiskā
pārtraukuma, tādēļ arī pieņemts
lēmums šajā posmā uz ziemu
transporta satiksmi atjaunot. Tiesa gan – kamēr laika apstākļi ļauj,
darbi tur turpinās – pašlaik tiek
sakārtotas gājēju ietves. Vienā
ielas pusē tā gandrīz izbūvēta, bet
otrā turpinās bruģēšanas darbi,»
aicinot gājējus būt saprotošiem un
No 21. novembra satiksme būs slēgta Čakstes bulvāra posmā no LLU peldbaseina līdz Liedarbu laikā pārvietoties pa ietvi
lajai ielai. Lai autovadītājiem remontdarbu laikā radītu pēc iespējas mazāk neērtību, nu pār
kreisajā pusē virzienā no Sarmas
Driksas tiltu virzienā uz centru braukt taisni atļauts pa abām joslām.
Foto: Ivars Veiliņš
ielas, stāsta D.Done.
nebūs atļauts. «Līdz ar to nebūtu zienā taisni vai nogriežas pa labi.
Jāpiebilst, ka Raiņa ielas pos-  Sintija Čepanone
racionāli saglabāt līdzšinējo satikIzmaiņas ieviestas ielas rekonsmā no Sarmas līdz Pasta ielai
Lielās ielas un Čakstes
smes organizāciju, liedzot iespēju trukcijas laikā.
luksofori uzstādīti kopumā četbulvāra krustojumā,
pār Driksas tiltu braukt taisni pa
«Pilsētsaimniecības» vecākā proros krustojumos – tie satiksmi
braucot virzienā uz cenabām joslām,» skaidro pašvaldības jektu vadītāja Daina Done piebilst
regulē krustojumā ar Tērvetes,
tru, nu autovadītāji taisni
aģentūras «Pilsētsaimniecība» pro- – kreisais pagrieziens uz Čakstes
Pulkveža O.Kalpaka, Mātera un
var braukt pa abām josjektu vadītāja Dzidra Staša.
bulvāri būvniecības darbu dēļ būs
Pasta ielu.
lām – šajā krustojumā
Krustojumā virs luksofora jau liegts no nākamās nedēļas – 21.
transporta kustība atļauuzstādīta jaunajai kārtībai atbilsto- novembra. «Tādējādi pēc svētkiem
ta visos virzienos. Šāds
ša ceļa zīme, kas virzienā uz centru transporta kustībai tiks slēgts viss
lēmums pieņemts, lai
taisni atļauj braukt pa abām joslām, Čakstes bulvāra posms. Piekļūt
nodrošinātu vienmērīgu
kā arī no pirmās joslas veikt labo pa- Svētās Trīsvienības baznīcas tornim
transporta plūsmu un atgriezienu, no otrās – kreiso, aizsegta varēs no Akadēmijas ielas pa Drikrisinātu satiksmes orgakreisā pagrieziena papildsekcija sas ielu, tālāk pa piebraucamo ceļu,
nizāciju Čakstes bulvāra
luksoforam un tam nomainīta za- kurā tiks ierobežots braukšanas
rekonstrukcijas laikā.
ļās gaismas signāla lēca. «Iepriekš, ātrums un būs aizliegts apstāties,»
degot zaļajam signālam, bultiņas tā viņa, atgādinot, ka Čakstes
Izmaiņas ieviestas Čakstes bul- pamatluksofora lēcā informēja par bulvārī aizliegta arī gājēju kustība.
vāra remontdarbu dēļ – no 21. atļauju braukt taisni un nogriezties Lai nokļūtu no peldbaseina uz
novembra Čakstes bulvāris tiks pa labi. Pašlaik tur ievietota lēca bez Lielo ielu, jāizmanto Raiņa ielas un
slēgts no Lielās ielas līdz pat LLU jebkādām norādēm, tādējādi šajā Akadēmijas ielas ietves, transporta
peldbaseinam, tostarp Ūdens ielas krustojumā drīkst braukt visos at- piekļūšana LLU Meža fakultātei
krustojums. Tādējādi no Lielās ielas ļautajos virzienos,» tā Dz.Staša, ak- un Tehniskās fakultātes pagalmam
nogriezties pa kreisi uz Čakstes centējot, ka vadītājiem, nogriežoties nodrošināta pa Ūdens ielu, savukārt
bulvāri drīkstēs vien būvnieku pa kreisi uz Čakstes bulvāri, jādod piekļūšana LLU peldbaseinam
transports, lai piekļūtu objektam, ceļš tiem vadītājiem, kas brauc pa iespējama no Akadēmijas ielas pa
bet pārējiem autovadītājiem tas vienādas nozīmes ceļu pretējā vir- Elektrības ielu.

Pašvaldības policisti
Enerģētikas aģentūrai
autobraucējiem dāvinās mainīsies direktors
pulksteņus
No 26. novembra bied Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Pašvaldības
policija sadarbībā ar
apdrošināšanas kompāniju «Gjensidige Baltic» rīkos akciju «Laiks
ir nauda», kuras gaitā
autovadītājiem tiks
dāvināti pulksteņi jeb
laika norādes, kas jāizmanto stāvvietās ar
limitētu stāvēšanas
laiku. Akcija notiks 18.
novembrī.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce stāsta, ka
Jelgavā ir vairākas bezmaksas
Uzņēmums SIA «Elagro
Trade», kas specializējas
lauksaimniecības preču tirdzniecībā un graudu
iepirkšanā,

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

autostāvvietas, kurās autovadītāji transportlīdzekli var novietot uz noteiktu laiku. Tādas,
piemēram, ir Lielajā, Mātera,
Akadēmijas, Pasta, Svētes ielā,
nu arī pie tirdzniecības centra
«Vivo centrs». Saskaņā ar Ceļu
satiksmes noteikumiem vadītājam, kurš novietojis automobili
šādā stāvvietā, mašīnas salonā
pie priekšējā stikla jānovieto
informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.
Pašvaldības policija, akcijā dalot
laika norādes, vēlas pievērst
autovadītāju uzmanību tam, ka
laika norādei automašīnas logā
ir jābūt – pretējā gadījumā tas
ir pārkāpums, par kuru draud
sods 20 latu apmērā.

AICINA DARBĀ TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
ZEMGALES REĢIONĀ.

• pieredzi pārdošanā un lauksaimniecībā
uzskatīsim par priekšrocību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas datorlietotāja prasmes;
• svešvalodu zināšanas (krievu, vēlams
– angļu).

Darba pienākumi:
• aktīva noteiktas grupas produktu pārdošana
un konsultēšana;
• graudu iepirkšana;
• darbs ar esošajiem un potenciālajiem
klientiem (klientu vajadzību izpēte un atbilstošu
risinājumu izstrāde);
• tirgus izpēte un informācijas apstrādāšana.

Mēs piedāvājam:
• dinamisku un interesantu darbu augošā
uzņēmumā;
• saliedētu un kompetentu darba kolektīvu;
• sociālās garantijas un motivējošu atalgojuma
sistēmu atbilstoši darba rezultātiem;
• iespēju attīstīties līdz ar uzņēmumu;
• apmācības.

Prasības pretendentiem:
• vēlme strādāt aktīvās pārdošanas jomā;
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība,
vēlams – lauksaimniecībā;
• precizitāte, godīgums, mērķtiecība, augsta
atbildības sajūta, iniciatīva;
• spēja komunicēt ar klientiem un komandu;

Pieteikumus gaidīsim līdz š.g. 30. novembrim.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Konkursam»
sūtīt pa e-pastu: sanita.luste@elagrotrade.lv vai pa
pastu uz adresi: Rubeņu ceļš 46c, Jelgava, LV-3002,
ar norādi «SIA «ELAGRO TRADE» konkursam».
Kontaktpersona – Sanita, tālrunis 26552333,
63001718 (birojā).

rībai «Zemgales reģi
onālā Enerģētikas aģentūra» (ZREA) mainīsies
direktors – turpmāk
aģentūru vadīs Inga
Kreicmane, kura līdz
šim bija direktora asistente.

Pašreizējais ZREA direktors
Mārtiņš Prīsis apstiprina, ka
sakarā ar darba vietas maiņu ir
iesniedzis atlūgumu, tāpēc arī
valdes sēdē tika lemts par nākamo direktoru. «Šobrīd galvenais
uzdevums ir pabeigt projektu par
Enerģētikas aģentūras izveidi, kas
tiek realizēts Eiropas Komisijas
(EK) programmas «Inteliģenta
enerģija Eiropai» gaitā. Tāpēc bija
ļoti svarīgi, lai jaunais direktors ir
kāds, kurš pārzina lietas,» rezumē
M.Prīsis, piebilstot, ka minētais
projekts noslēgsies 31. maijā.
Līdz ar kadru maiņu ZREA
būs nepieciešami papildspēki, lai

iesākto novestu līdz galam un
sagatavotu projekta atskaites.
Tāpēc aģentūra piedāvā darbu uz
laiku direktora administratīvajam
asistentam. Pretendentam jāprot
angļu valoda, jābūt iepriekšējai
pieredzei darbā ar ES projektiem,
nepieciešamas arī lietvedības zināšanas. CV līdz 21. novembrim
jāiesūta pa e-pastu: zrea@zrea.lv.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar līgumu ar EK Izpildaģentūru
konkurētspējai un inovācijām
ZREA jādarbojas vēl vismaz
piecus gadus, bet jau bez Eiropas
līdzfinansējuma. I.Kreicmane
skaidro, ka pagaidām vēl pāragri
runāt par ZREA tālāku nākotni,
jo aģentūra ir iesniegusi vairākus projektu pieteikumus un
plāno izstrādāt vēl citus, kas
apstiprināšanas gadījumā ļautu
arī pēc projekta beigām saglabāt aģentūras funkcijas esošajā
apmērā un nodrošināt Zemgales
iedzīvotājiem konsultācijas par
energoefektivitāti un atjaunojamajiem energoresursiem bez
maksas.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
22. novembrī plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde «Krustmāte no Brazīlijas». Komēdija 2 cēlienos. Rež.V.Brasla. Galvenajā lomā I.Martinsons. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
3. decembrī plkst.12 un 17 – J.Lūsēna un I.Zanderes muzikāla pasaka «Sniega karaliene». Sniega karaliene – K.Zadovska, Gerda – I.Sutugova, Kajs – A.Ērglis. Biļešu
cena: Ls 8; 7; 6; 5.
6. decembrī plkst.19 – pianista Vestarda Šimkus solokoncerts. Programmā Ludviga
van Bēthovena sonātes. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
11. decembrī plkst.14 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Winter jazz». Biļešu
cena: Ls 2,50; 2; 1,50.
18. decembrī plkst.16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. Solisti Dita
Krenberga un Ints Dālderis. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2,50.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Slēdz norēķinu kasi
 Sintija Čepanone

No decembra slēdz «Jelgavas ūdens» norēķinu
kasi Ūdensvada ielā 4.
Uzņēmuma norēķinu kase tiek
slēgta no 1. decembra, taču apmaksāt sniegtos pakalpojumus klienti
varēs SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) un SIA
«Komunālo maksājumu centrs»
norēķinu kasēs, kā arī izmantojot
banku pakalpojumus.
JNĪP norēķinu punktos par «Jelgavas ūdens» sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties bez papildu
komisijas maksas. Šāds punkts atrodas JNĪP telpās Pulkveža Brieža ielā
26; veikalos «Supernetto» Satiksmes
ielā 35 un Pērnavas ielā 4; tirdzniecības centros «Vivo centrs», «Pilsētas
pasāža» un «Valdeka», kā arī veikala
«Cento» telpās Pasta ielā 51/6.
Savukārt SIA «Komunālo maksājumu centrs» norēķinu punkti
izveidoti Satiksmes ielā 33, Svētes
ielā 9, kā arī tirdzniecības centrā
«Pērnava». Maksājot tur, jārēķinās
ar papildu komisijas maksu.
Tāpat iespējams norēķināties
jebkurā bankā. Maksājumus var
veikt gan skaidrā naudā, gan ar
pārskaitījumu uz «DNB Nord»
banku (konta Nr.LV08RIKO0002
013071807); «SEB banku» (konta
Nr.LV23UNLA0008000508108); a/s
«Swedbank» (konta Nr.LV57HABA
0551004590971) un banku «Citadele» (konta Nr.LV25PARX00125188
50001). Izmantojot internetbanku,
paskaidrojumos jāuzrāda abonenta
vai rēķina numurs, adrese, pēdējais
skaitītāja rādījums, kā arī patērētie
kubikmetri.
Neskaidrību gadījumā Jelgavas
ūdens» klienti var zvanīt pa tālruni
63022886.
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Īsi
 Valsts svētkos arī Jelgavas Skolēnu dome aicina iedegt svecītes,
pacelt karogus un godināt valsti
šajā dienā. Skolēnu dome novēl
siltus un patriotisku jūtu piepildītus valsts svētkus, atcerēties labo,
mūsu tautas varoņus, aizdomāties
par ikvienu, kas ielicis spēkus šīs
valsts izveidošanā, nepazušanā un
atjaunošanā. «Mums ir tik daudz
– sava valsts, kurā varam justies
droši un brīvi, valsts, ko nopelnījuši
ir mūsu senči ar savām asinīm un
darbu. Novērtēsim to, kas mums ir,
un ieliksim savus spēkus un sirdi, lai
šī valsts zeltu un plauktu,» tā Jelgavas Skolēnu domes priekšsēdētājs
Rūdolfs Rozenvalds.
 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) noslēgusi
sadarbības līgumu ar Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centru «Jelgavas Amatniecības vidusskola» par praktisko
mācību un kvalifikācijas prakses
īstenošanu audzēkņiem atbilstoši
izvēlētajai profesijai. Kā informē
JNĪP sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Macijevska, sadarbības līgums
starp JNĪP un Jelgavas Amatniecības
vidusskolu noslēgts ar mērķi veicināt
izglītības kvalitātes paaugstināšanu,
pilnveidojot un nostiprinot teorētiskās zināšanas un praktiskās darba
iemaņas. Izglītības iestāde apņemas
nodrošināt audzēkņu teorētisko sagatavotību un koordinēt mācību procesu saskaņā ar uzņēmuma iekšējās
kārtības noteikumiem, kā arī konsultēt
par jautājumiem, kas rodas praktisko
mācību laikā. Savukārt JNĪP ir gatava
nodrošināt prakses norisei atbilstošu
darbu savā uzņēmumā.
 Lūdz atsaukties bijušos Miezītes
skolas audzēkņus. «Pēc kara Jelgavas
pievārtē – Miezītē – skaistā parkā
atradās Jelgavas 4. pamatskola, ko
tautā sauca par Miezītes skolu. Tā bija
neliela – ar apmēram 120 audzēkņiem.
Jau daudzus gadus skola likvidēta,
ēka sagruvusi, taču vairāki šīs skolas
absolventi izteikuši vēlmi satikties ar
saviem skolasbiedriem,» tā Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs. Tieši tāpēc šobrīd
aicināti atsaukties cilvēki, kuri mācījās
Miezītes skolā, zvanot V.Azevičam pa
tālruni 28871881, lai varētu noorganizēt kopīgu pasākumu.
 Rokdarbnieku klubs «Zelta
rokas», kas apvieno rokdarbu
un lietišķās mākslas cienītājus,
19. novembrī pulksten 14 aicina
apgūt tamborēšanas pamatus vai
papildināt jau esošās zināšanas.
Tamborēšanu pasniegs meistare
Silvija Aļšanikova. Nodarbība notiks
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. Līdzi jāņem
darbam nepieciešamie materiāli
– diegi tamborēšanai, tamboradatas
un šķēres. Sīkāka informācija – pa
tālruni 26835542 (Tatjana Lazda).
 Jelgavā apkure pieslēgta visiem siltumapgādes uzņēmuma
«Fortum Jelgava» apkalpotajiem
630 objektiem, informē uzņēmuma
valdes locekle Aina Bataraga, piebilstot, ka šobrīd parāda summa par
iepriekšējo apkures sezonu ir 274
736 lati, no kuriem iedzīvotāju
nenomaksātā summa ir 240 566
lati. Kopumā parāds par iepriekšējo
apkures sezonu nomaksāts par 96,99
procentiem. Uzņēmums informē, ka
siltumenerģijas tarifs novembrim ir
41,47 Ls/MWh. Tiek prognozēts šādu
tarifu saglabāt arī decembrī, kas ir
nemainīgs salīdzinājumā ar apkures
tarifu oktobrī.

Ritma Gaidamoviča

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un krievu
valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63021591, 20021871, 26448426.
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Tepat Jelgavā – Amatu vidusskolā – tērpu stila speciālista
diplomu ik gadu saņem ap divdesmit cilvēku, šobrīd šo profesiju apgūst teju 100 audzēkņi,
taču, neskatoties uz to, darba
sludinājumos bieži parādās

«meklējam šuvēju», «meklējam
tērpu modelētāju». No šuvējām
dzirdēts, ka šo it kā absurdo situāciju rada šūšanas uzņēmumi,
kuri pārāk daudz no cilvēka prasa:
darbs dienā pat 12 stundas, bet
atalgojums – niecīgs. Savukārt šū-

tēma
šanas uzņēmumu vadītāji pārmet,
ka cilvēki negrib strādāt, tāpēc arī
nevar nopelnīt. Daudzas šuvējas
izvēlas strādāt citā nozarē. Tas,
protams, ir variants, taču tajā
pašā laikā ir arī apņēmīgas šīs
profesijas pārstāves, kuras nekurn
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par neadekvātiem piedāvājumiem
darba tirgū, bet izvēlas pašas
dibināt savas šūšanas darbnīcas.
Viņas pierāda, ka šuvējs Jelgavā
var strādāt un arī nopelnīt – vismaz vairāk par to minimālo algu,
ko piedāvā šūšanas uzņēmumi.

Viņas spriež, ka šuvējām, kas
strādā lielās ražotnēs, sūkstās
par zemo atalgojumu, trūkst
uzņēmības izvēlēties šādu ceļu.
Sak’, lai jau par visu atbild kāds
cits, es izdarīšu darbiņu un par
citām lietām galvu nelauzīšu.

«Vajadzēja 20 gadus,
«Sapratu, ka var
strādāt arī citādāk» lai saprastu, ka jāveido savs salons»

SIA «Dimanta» īpašniece Baiba
Dimanta-Rauga savu izvēli par
individuālu darbu izdarījusi jau
studiju laikā. Iesākumā gan
apstākļi spieduši pastrādāt arī
pie citiem, taču, pateicoties
uzņēmībai, ticībai un idejai, nu
jau vairāk nekā 15 gadus viņai ir
savs šūšanas salons, kuru pirms
pieciem gadiem nodibinājusi kā
SIA, lai pati varētu pieņemt darbiniekus un pavērtos plašākas
iespējas piedalīties konkursos.
«Esmu no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kuriem skolas laikā izdevās iepazīt drēbnieka
profesiju no divām pusēm, tāpēc arī nenobijos. Pirmā prakse man bija lielā šūšanas
uzņēmumā galvaspilsētā, kur strādāju uz
konveijera un šausminājos, ko esmu izvēlējusies. Otrajā gadā jau praktizējos tepat Jelgavā pie šuvējas Daigas, kura veica individu-

ālo darbu. Pie viņas
es sapratu, ka var
strādāt arī citādāk
un šis variants man
patīk, tāpēc arī tiecos
uz savu darbnīcu,»
stāsta B.DimantaRauga. Beigusi skolu, viņa strādājusi
kādā šūšanas firmā,
taču, apzinoties, ka
darbu var organizēt
arī pati, pateicoties
uzņēmībai un ģimenes atbalstam,
viņa nodibināja savu
uzņēmumu. «Darbs ir milzīgs, tas tev nav:
nostrādā astoņas stundas un ej mājās. Viss
ir atkarīgs no pasūtījumiem, jo klients
gaida. Tu nevari pateikt, ka šodien darba
diena beigusies, ja to kleitu vajag jau rīt,» tā
šuvēja. Lai samazinātu izmaksas par telpu
īri un sniegtajiem pakalpojumiem, šobrīd
pusi telpu viņa izīrē kolēģei. «SIA priekšrocība ir iespēja piedalīties arī iepirkumos par
kolektīvu tērpu šūšanu. Ja darba ir daudz,
labprāt padalos ar citiem,» atzīst drēbniece.
Vienu gan viņa atskārtusi: svarīgi ir strādāt
nevis mājās, savā dzīvoklī, bet citur. «Ir tomēr nepieciešamas telpas pilsētā, lai vismaz
logā redz tavu reklāmu, jo tad cilvēkiem ir
lielāka ticība, ka šeit nav nekāds parastais
kantorītis, bet cilvēki pret darbu izturas
nopietni,» tā saimniece, piebilstot, ka savu
izvēli strādāt individuāli nekad nav nožēlojusi un par darba trūkumu nesūdzas. Galvenais – viss jādara pēc labākās sirdsapziņas,
tad arī izdodas.

«Nevienam sarakstu
ar klientiem neizsniedz»

«Arī kā individuālā darba
veicējs lielu naudu šobrīd
nenopelnīsi, taču tas ir mans
sirdsdarbs. Negribēju būt šuvēja fabrikā, tāpēc man ir sava
darbnīca, kurā pati modelēju,
piegriežu un šuju. Daru visu
no A līdz Z, par ko arī pati
atbildu,» atzīst šūšanas darbnīcas «MN Stils» saimniece ar
teju 30 gadu pieredzi šūšanas
jomā Marina Leškeviča.
Pirmo darba pieredzi M.Leškevica
guvusi Jelgavas pakalpojumu kombinātā,
kur no 1982. gada strādājusi par šuvēju, no
1988. gada – par piegriezēju. «Es mērīju,
piegriezu, piecas meitenes visu sašuva, tad
nāca pie manis uz laikošanu. Strādājām
tādā kā brigādē. Taču 90. gadu sākumā
kombinātu likvidēja. Ko darīt? Darbs
patīk, bet iet uz fabriku vai kooperatīviem
negribēju. Nolēmu dibināt savu darbnīcu.
Pluss man bija tas, ka savu klientu loku
jau biju ieguvusi kombināta laikā. Tiesa,
šodien neviens pie durvīm agrā rīta stundā
nestāv, lai tikai varētu pasūtīt uzšūt mēteli,

kā tas bija toreiz,» stāsta šuvēja. Galvenā vēlme bijusi pašai
modelēt un visas uz papīra
«uzliktās» idejas īstenot līdz
gatavam produktam. «Šodien,
manuprāt, būtu grūti sākt
no nulles. Galvenais jautājums – klienti, jo paiet vairāki
gadi, līdz to loks nostabilizējas.
Skaidrs ir tas, ka šajā jomā darbojas tikai reklāma no mutes
mutē. Proti, cilvēkam vajag,
lai draudzene, paziņa pasaka:
«Redz, ko man tur uzšuva!» Ja
patīk, viņš ir klāt,» spriež šuvēja, minot, ka,
iespējams, tas arī ir viens no galvenajiem
iemesliem, kas šuvējas attur no domas par
savu darbnīcu, jo nevienam jau sarakstu
ar klientiem neizsniedz. Jāpiebilst, ka
M.Leškevica ir viena no tām šuvējām, kas
izveidoja ne tikai savu darbnīcu, bet kādu
laiku viņai bija arī savs veikals, kurā varēja
iegādāties audumus. Taču krīze darīja
savu – nu palikusi tikai šūšanas darbnīca.
«Esmu sava laika noteicēja. Man nav jāiet
uz šūšanas uzņēmumu, jāsatraucas, vai
paspēšu uzšūt dienas normu, jo, ja nepaspēšu, algas nebūs. Tagad apņemos darīt,
apzinoties savas spējas. Ja vajag, braucu uz
Rīgu pēc audumiem, ja vajag, pastrādāju
ilgāk, arī brīvdienās,» tā šuvēja. Tiesa,
viņa nenoliedz, ka šobrīd šūšanas nozarē
ir grūtāki laiki. Arī viņa jūt, ka cilvēkiem
maciņi kļuvuši plānāki, šūšanas pakalpojumiem cenas kritušās, taču nevienu
dienu aiz bezdarbības nav jāskatās laukā
pa logu. «Vēl pirms trim gadiem mēteli
šuvu par 60 latiem, nu par 40 – 45, svārkus
iepriekš par 20, tagad 15 latiem. Protams,
tas atkarīgs no modeļa. Tas tikai nozīmē
– vairāk jāstrādā,» tā šuvēja.

«Savu šūšanas uzņēmumu
izveidoju tikai pirms astoņiem gadiem un šodien tikai
varu sev jautāt: kāpēc to
neizdarīju agrāk? 20 gadus
pēc šuvējas profesijas iegūšanas strādāju pie citiem,
taču punktu pielika strīds par
algu. Tas bija pēdējais piliens,
lai pateiktu: «Man būs savs
salons!»,» atzīst šūšanas
darbnīcas «Skice» īpašniece
Jevgēnija Jankovska.
Šuvēja stāsta, ka visus šos gadus
paralēli darbam šuvusi apģērbu sev,
ģimenei, arī radiem un tieši tas pēc
strīda ar priekšnieci licis aizdomāties.
«Ja es māku apģērbt ģimeni, radus,
kāpēc gan lai neapģērbtu jelgavniekus?
Tā arī pirms astoņiem gadiem sāku,» tā
šuvēja. Protams, sākumā tirgu iekarot
bijis grūti, taču nu jau izveidojies savs
klientu loks un par darba trūkumu nevar sūdzēties. «Jāatzīst, arī es jutu krīzi
– cilvēki nāca mazāk, līdz ar to arī mazāka peļņa, visādas domas pa galvu jau
maisījās. Pārdomāju, kā pašai ietaupīt,
un no tirdzniecības centra «Elvi», kur
īrēju telpas par dārgu naudu, pārcēlos uz
mājām – iekārtoju darbnīcu privātmājā
turpat netālu. Sapratu: ja labi strādā, nav
nozīmes, kur tu šuj,» atzīst J.Jankovska.

Šuvēja par galveno priekšrocību šobrīd
uzskata iespēju regulēt savu darba laiku.
«Man nav jābūt katru dienu darbā no
pulksten 9 līdz 17, sāku strādāt pulksten
11. Turklāt varu izvēlēties, piemēram,
ja šodien man jāaizbrauc uz Rīgu, aizbraucu, bet citu dienu pastrādāju ilgāk.
Ar klientiem iespējams sarunāt tikties
arī vakarā. Esmu sava laika noteicēja,»
tā J.Jankovska. Runājot par to, kāpēc
jaunie šuvēji šodien neizvēlas šādu ceļu,
viņa spriež, ka jaunajiem ir priekšstats,

ka šuvēji strādā tikai uz konveijeriem
lielajos šūšanas uzņēmumos. «Viņi to iepazīst prakses laikā un saprot, ka tas nav
domāts viņiem, jo tas ir grūts darbs, par
kuru saņem kapeikas. Par citu variantu
neaizdomājas, tāpēc labākajā gadījumā
šuj apģērbu tikai sev un izvēlas strādāt
pavisam citā profesijā,» tā J.Jankovska,
piebilstot, ka, lai izveidotu savu uzņēmumu, neiztikt bez lielas apņemšanās
un atbalsta no ģimenes, jo ne jau viss
sākumā iet tik gludi, kā cerēts.

«Man nav jāvaimanā, ka saņemu
par maz, jo visu nosaku pati»

«Strādāt šūšanas nozarē nav
viegli, jo tas ir darbietilpīgs
process. Pašas spriežam, ka
cenai vajadzētu pievienot vēl
vienu nulli, lai tiešām novērtētu mūsu ieguldījumu, taču
tad nevienam mūsu darbs
nebūtu vajadzīgs, jo cilvēkam interesē sava maciņa
biezums, nevis tas, cik daudz
laika pavadu pie šujmašīnas.
Taču es priecājos, ka man ir
sava šūšanas darbnīca,» atzīst
«Šūšanas darbnīcas» īpašniece Anita Boldiševica.
Par soli izveidot savu šūšanas darbnīcu
A.Boldiševica izšķīrās pirms 16 gadiem,
kad ieguvusi drēbnieces profesiju un vēl
strādājusi šūšanas uzņēmumā. Doma
bija klientiem piedāvāt pēc iespējas vairāk
šūšanas pakalpojumu veidu. «Gribēju dot
lielāku pašas artavu, nevis klausīt citu
komandām. Tāpēc izlēmu par labu savai

šūšanas darbnīcai. Tikai ejot šādu ceļu,
manuprāt, tu vari uzkrāt pieredzi un
saukt sevi par šuvēju – tas nav iespējams
lielā uzņēmumā, šujot vienādas vīles,» uzskata A.Boldiševica. Jau kopš 1996. gada
viņa veiksmīgi strādā «Šūšanas darbnīcā»,
vēlāk pievienojās kolēģe Ligita Čampere.
Viņa nenoliedz, ka savs uzņēmums ir
liela atbildība, taču, ejot šādu ceļu, nav
jāgaužas par priekšniecību, jāsūdzas
par mazo algu, jo te tu pats esi pelnītājs,
turklāt individuālais darbs vienmēr tiek
novērtēts augstāk. Cik tu nopelnīsi,
atkarīgs no paša, no tavas meistarības.
«Apzinājos, ka to darīšu sev, tādēļ sev arī
varēšu pārmest, ja kas nebūs īsti pareizi,
un šī doma par savu šūšanas darbnīcu
aizķēra. Arī noteikumus diktēju es. Varu
izvēlēties – darīšu šo darbu vai ne, arī cenu
varu noteikt individuāli. Uzņēmumā tu
esi atkarīgs no vadības, bet te no mana
ieguldījuma ir atkarīga mana peļņa,»
tā drēbniece. Tiesa, ja šis bizness būtu
jāuzsāk šodien, A.Boldiševica padomātu.

«Toreiz tas bija daudz vieglāk, jo cilvēki
vairāk šuva arī ikdienas apģērbu. Pastāvēja uzskats: ja gribi šiki apģērbties, tērps
ir jāšuj. Taču šobrīd apģērba piedāvājuma
klāsts veikalos ir ļoti plašs. Cilvēki ir ļoti
aizņemti, un, lai netērētu laiku, nākot uz
pielaikošanu, labprātāk izvēlas ātrāko variantu – nopirkt veikalā jau gatavu. Šūt vēl
nāk balles kleitas, bet lielākoties tiek nesti
apģērbi labošanai. Nenoliedzami, cilvēks
domā, kā lētāk apģērbties, tāpēc nereti
uz labošanu nes lietoto apģērbu veikalos
iegādātās drēbes. Pieprasījums vēl ir pēc
specifiskiem tērpiem kolektīviem, kurus
veikalā 30 nenopirksi,» stāsta drēbniece.
Liela nozīme, protams, ir klientiem, kurus
šodien grūti piesaistīt, tāpēc lielākoties
bizness balstās uz pastāvīgajiem. «Arī mūs
ietekmē izbraukšana uz ārzemēm. Daļa
klientu ir prom, bet ar jaunu piesaistīšanu
ir visai grūti, jo daudzi domā, ka apģērbu
uzšūt ir pārāk dārgi. Taču patiesībā nereti
uzšūšana ir vienā cenā ar jau kādu gatavu
no Polijas ievestu apģērba gabalu. Te gan
jāpiebilst, ka mēs nevaram stāvēt uz vietas – lai pie mums atnāktu, ir jādomā, kā
klientu piesaistīt. Tieši tāpēc izgatavojam
arī rotas un ziedus no materiāla, kurš līdz
šim Latvijā nav bijis pazīstams,» tā šuvēja,
piebilstot, ka klientu piesaistīšana noteikti
ir viens no iemesliem, kas attur veidot
savu uzņēmumu, arī uzņēmība un atbildība ir būtiska. «Cilvēki baidās uzņemties
atbildību, labāk strādā pie cita un ņaud,
ka alga par mazu. Taču pamēģini tiešām
sevi pierādīt un strādā individuāli, tad arī
tu varēsi nopelnīt vairāk! Jā, tas ir smags
un grūts darbs, taču tā vērts,» tā šuvēja.
Saimniece gan precīzus skaitļus neatklāj,
taču atzīst, ka izdodas nopelnīt, gan lai
dzīvotu un samaksātu rēķinus, gan lai
papildinātu zināšanas.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto: Ivars Veiliņš
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ZOC – izstāde par hokeju

Līdz 21. novembrim Zemgales Olimpiskajā centrā apskatāma izstāde, kas veltīta
Latvijas hokeja 80 gadiem. Izstādi veidojis
Latvijas Hokeja federācijas izpilddirektors
Ēvalds Grabovskis. «Kaut arī ikdienā
dzīvojam līdzi hokejam un pārdzīvojam
par mūsu veiksmēm un neveiksmēm,
ikvienam jāizprot, no kurienes esam
nākuši, kur ir mūsu saknes. Šie 80 gadi
ir nopietns skaitlis – tas pierāda, cik lielas
un nopietnas ir Latvijas hokeja tradīcijas,»
tā viņš. Jelgava
ir pirmā vieta,
kur šī izstāde
apskatāma
pilnā apmērā
visiem interesentiem.

Trīs uzvaras «Baltijas kausā»

Desmit milonieši piedalījās brīvās
cīņas sacensībās «Baltijas
kauss 2011»
Igaunijā. Trīs no viņiem izcīnīja zelta
medaļu: Vitālijs Maļinovskis (līdz 23
kilogramiem), Osmans Dzašeževs (līdz
32 kilogramiem), Edgars Batkovskis
(līdz 42 kilogramiem). Sudrabs Kimam
Burčam (līdz 47 kilogramiem) un Dinam Vasijevam (līdz 53 kilogramiem),
bet bronza – Mārtiņam Sojam (līdz 32
kilogramiem) un Tomam Zvingulim (līdz
47 kilogramiem). Sacensībās piedalījās
120 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas un
Somijas.

sports
Izveidota treniņvieta

Kalna Būriņu mežā atklāts orientēšanās
kluba «Alnis» izveidotais orientēšanās
poligons. Kluba pārstāve Māra Bolšteina informē, ka poligons ir stacionāri
izveidoti orientēšanās punkti, kas interesentiem būs pieejami visu gadu.
Poligona kartes var saņemt, sazinoties
ar Māru pa tālruni 29376115. Vēlāk kartes būs pieejamas arī kluba mājas lapā:
http://alnis.id.lv. OK «Alnis» piedāvā arī
bezmaksas orientēšanās skoliņu. Interesenti, kas
grib izmēģināt spēkus,
aicināti zvanīt Mārai, lai
vienotos par
detaļām.

Kērlingisti cīnīsies par
Zemgales kausu
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavā 11.
reizi notiks starptautiskais
kērlinga turnīrs «Zemgale
Cup 2011». Tajā piedalīsies
24 komandas, arī Krievijas
«Medved», kuri, uzvarot
visās spēlēs, kausu ieguva
pērn. Jelgavnieku augstākais
sasniegums pagājušajā gadā
bija 3. vieta – to ieguva komanda «Sudrabakmens».
Arī šogad turnīrā piedalīsies komandas no piecām valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un
Baltkrievijas. Jelgavas godu aizstāvēs četras vienības – «Predators»,
«HNĪ», «Ledenes» un «Vectēvi». Jau
tradicionāli turnīrs tiks aizvadīts pēc
«Schenkel» sistēmas – komandas tiks
sadalītas četrās grupās, kur aizvadīs pa
trīs spēlēm. Pēc tam A un B grupas komandas tiks apvienotas sarkanajā grupā, savukārt C un D grupas komandas
– zilajā grupā. Pēc ceturtās spēles tiks
apkopots kopvērtējums un desmit labākās komandas aizvadīs vēl vienu spēli,
lai noteiktu galīgo vietu sadalījumu.
Turnīrs notiks Krājbankas ledus hallē.
Piektdien, 18. novembrī, spēles sāksies
pulksten 8 un noslēgsies ap pulksten
22.15. Sestdien, 19. novembrī, spēles
sāksies pulksten 8 un noslēgsies ap
pulksten 20. «Uzvarētājs tiks noteikts
spēlēs, kad cīnīsies desmit labākās komandas – sestdien no pulksten 18 līdz
20. «Schenkel» sistēma gan paredz, ka
visu laiku savā starpā sacenšas līdzvērtīgas komandas – stiprās pret stiprajām

mentos un izraisa to priekšlaicīgu «iziešanu
no ierindas».

Iepriekšējā publikācija bija veltīta ceļu locītavu pasargāšanai no «nepatikšanām» ziemā.

Bet runa taču ir par ziemu!

Šoreiz parunāsim par tikpat nozīmīgu locītavu pāri, proti, par pēdu locītavām.
Pēdu locītavas visu cilvēka mūžu strādā ar
milzu slodzi, kuru mēs sākam apzināties
tikai tad, kad parādās sāpes pēdu locītavā
(vai pat abās locītavās). Katrs solis rada
nopietnas grūtības. Nereti sāpes pavada
locītavu tūska. Tas nozīmē, ka ikdienas
apavu lietošana arī kļūst problemātiska.
Staigājot pēdu locītavu saites tiek pakļautas lielu, pastāvīgi mainīgu un dažādi
virzītu spēku iedarbībai. Te, protams, atkal
jāpiemin, ka liekais ķermeņa svars rada
palielinātu spriedzi pēdas locītavas ele-

Laureāti – cīkstoņi

Oktobrī četri
sportisti guvuši panākumus
starptautiskā
arēnā: Andrejs
Rebrovs un
Vadims Terentjevs (5. un 7. vieta pasaules meistarsacīkstēs jauniešiem sambo), Vita Cintiņa
(2. vieta 19. SKDUN šotokan pasaules
čempionātā karatē) un Kalvis Kalniņš (1.
vieta IV Starptautiskajā karatē turnīrā
«Moscow stars»). Par Latvijas čempioniem
kļuvuši bokseri Ralfs Aušmanis, Artūrs Buls
un Artjoms Haņevičs, kērlingisti Vineta
un Kārlis Smilgas. Nozīmīgi sasniegumi
arī lakrosa komandai «Mītava» – 3. vieta
Latvijas čempionātā.

Piedzīvojumu
meklētājiem jāprot
izcept pankūkas
 Ilze Knusle-Jankevica

19. novembrī sporta tūrisma
interesenti varēs izmēģināt
spēkus piedzīvojumu sacīkstēs
«Remoss 2011». Sacensību
starts un finišs būs Jelgavas 1.
speciālajā internātpamatskolā
Jelgavā, Institūta ielā 4 (marķējums – no šosejas pie Valdekas
pils). Dalībnieku reģistrācija ilgs
no pulksten 8.30 līdz 9.30, starts
tiks dots pulksten 10.

Organizators Normunds Hofmanis stāsta, ka piedzīvojumu sacīkšu maršruts būs
sadalīts vairākos posmos, bet starp posmiem
vai to vidū jāveic dažādi speciālie uzdevumi,
piemēram, jālaižas pa virvēm lejā no augstuma, jāšķērso upe, jāizcep pankūkas. «Komandai viss būs jāizdara pašai – jāsataisa
mīkla, jāiekur uguns un žūrijai jāatrāda jau
gatavas pankūkas, ko paši varēs arī apēst,»
tā organizators. Maršruta kopējais garums
ir aptuveni 30 kilometri vecākajām grupām
un 20 kilometri jaunākajai grupai.
Foto: no Kērlinga asociācijas arhīva
Komandā jābūt četriem cilvēkiem, tostarp
Pērn kērlinga turnīra «Zemgale Cup 2010» kausu sev līdzi aizveda Krievijas vienai sievietei. Lai gan bija jāpiesakās iekomanda «Medved», kas nezaudēja nevienā spēlē. Tā Jelgavas turnīrā pie- priekš, nereti tas tiekot darīts pēdējā brīdī.
dalīsies arī šogad un mēģinās aizstāvēt izcīnīto titulu.
«Līdz šim nevienam neesam atteikuši,
tikai jābūt jau gatavai komandai, jo uz
un vājās pret vājajām. Līdz ar to nav
vietas to nokomplektēt neizdosies,» norāda
konkrēta fināla vai spēles par trešo
«Zemgale Cup 2011» dalībnieki
N.Hofmanis, neskaidrību gadījumā aicinot
vietu. Aizvadot labu pēdējo spēli, kāda
Latvija: «Milk», «Sporta klubs OB»,
zvanīt viņam pa tālruni 29539836.
komanda pat no 4. vietas var pacelties
«Lavīna», «Ledenes», «TKK Juniors», «PreKomandas tiks vērtētas pēc punktu
uz pirmo, savukārt otrās vietas ieguvēdators», «Vectēvi», «Storm», «Ice Sharks»,
summas distancē savā vecuma grupā. Daji, neveiksmīgi nospēlējot pēdējo spēli,
«HNĪ», «Rīgas roņi», «Argonauti»
lībniekus dalīs trīs grupās: pieaugušie (1991.
var atkrist uz sesto vietu,» stāsta turLietuva: «Damke-dearch», «Mice onidz.g. un vecāki), A grupa (1992. – 1995. dz.g.)
nīra organizators Artis Zentelis. Pilns
ce», «T-rink»
un B grupa (1996. dz.g. un jaunāki).
spēļu kalendārs pieejams mājas lapā:
Dalībnieki saņems sertifikātus, bet pirmo
www.curling.lv. Ieeja – bez maksas.
Baltkrievija: «Brothers», «Kiko», «Autrīs vietu ieguvēji – speciālbalvas. SacenTurnīru organizē Jelgavas Kērlinga
rora», «Crystal»
sību organizatori piešķir arī balvas īpašās
kluba komanda «Junkers» ar sporta
Krievija: «Piter strike», «Albatross»,
nominācijās.
centra «Zemgale», Jelgavas domes,
«Medved»
Sacensības organizē biedrība «Remoss»
Jelgavas Sporta servisa centra, SIA
Igaunija: «Arenaria-M», «Cenig CC»
sadarbībā ar orientēšanās klubu «Alnis» un
«Junkers», SIA «Radex Europe» un
(Igaunija/Krievija)
Sporta servisa centru.
Kērlinga asociācijas atbalstu.

Kā novērst locītavu sāpes ziemā?
Turpinājums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ziemā slidenu ietvju dēļ ievērojami pieaug
pēdu locītavu sastiepumu vai pat pamežģījumu risks. Šķiet, ka katram dzīvē ir kas
līdzīgs atgadījies. Locītava pietūkst, sāp.
Staigāšana ir apgrūtināta, dzīves kvalitāte
pazeminās.
Pēdu locītavu saišu sastiepumu profilaksei un
arī ārstēšanai ir radītas īpašas adītas pēdu
locītavu ortozes. Tās atgādina parastu zeķi,
taču materiāls, no kura šis izstrādājums ir
izgatavots, un īpašais adījums atveido pēdas
locītavas saišu anatomiju. Tādā veidā locītavas dabīgais stabilizācijas «aparāts» tiek
pastiprināts, bet, ja trauma jau ir notikusi,
ortozes lietošana veicina ātrāku tūskas un
sāpju izzušanu un funkcijas atjaunošanos.

Pēdējos gados dažādi slēpošanas veidi kļūst
arvien populārāki. Paradoksālā kārtā traumas, tajā skaitā pēdu locītavu sastiepumi,
tiek gūtas nevis trasēs, bet ceļā uz slēpošanas vietu un atpakaļ. Pēdu locītavu papildu
stabilizācija pasargās Jūs no nepatīkamiem
piedzīvojumiem un ļaus pilnībā izbaudīt
ziemas sporta priekus.

Sporta pasākumi
 18. novembrī pulksten 15 – LBL 1.
divīzijas spēle: BK «Jelgava» – «Liepājas
lauvas» (ZOC).
 18. novembrī pulksten 11.30 un 19.
novembrī pulksten 10.15 – starptautiskais kērlinga turnīrs «Zemgale Cup 2011»
(ledus hallē).
 19. novembrī pulksten 10 – «Remoss»
piedzīvojumu sacīkstes «Jelgava 2011» (1.
speciālajā internātpamatskolā).
 19. novembrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (Sporta hallē).
 19. novembrī pulksten 12 – Sporta
servisa kausa izcīņa basketbolā (Sporta
hallē).
 19. novembrī pulksten 16 – «Schen
ker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– DU (ZOC).
 20. novembrī pulksten 16.30 – Sporta servisa kausa izcīņa basketbolā (Sporta
hallē).
 21. novembrī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 25. novembrī pulksten 16 un 26. novembrī pulksten 11.30 – LR Junioru čempionāts peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 26. novembrī pulksten 15 – BBL spēle: BK «Jelgava» – «Tarvas» (ZOC).
 26. novembrī pulksten 18 – «Schen
ker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Poliurs/Ozolnieki» (ZOC).
 27. novembrī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2011» (Sporta
hallē).

Meklē darbu
Celtnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, kamīnus,
pirts krāsnis, skursteņus, siltummūrus.
Veicu remontdarbus. Tālrunis 28893830
(Rihards).
Sieviete (55) meklē darbu – slimnieku
kopējas, auklītes darbu vai vecu cilvēku
aprūpē. Ir medicīniskā izglītība, pieredze.
Tālrunis 28466282.
Flīzētājs. Tālrunis 25659116.
Auklītes, mājsaimnieces darbu.
Tālrunis 27139670.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Braucam pakaļ. T. 26984528
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 20090456.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Kvalitatīvus kartupeļus un kāpostus (skābēšanai). Lopbarības burkānus un kartupeļus.
Ar piegādi. T. 25949547
Skaldītu malku maisos. Ar piegādi.
T. 26020602
Pārdod skaldītu malku, 20 Ls/sterā (1x1x1).
Tel. 26121623.

Vēlas īrēt
Pensionārs – istabu. T. 26929729 Vilnis

Īpašs pēdas locītavas ortozes modelis ir
izstrādāts pacientiem ar Ahila cīpslas
iekaisumiem vai traumu sekām. Šī ortoze
ne tikai stabilizē pēdas locītavu, bet (un
tas ir ļoti būtiski!) rada Ahila cīpslai labvēlīgus apstākļus iekaisuma mazināšanai un
ātrākai funkcijas atjaunošanai, tajā skaitā
arī pēc cīpslas plīsumiem un to ķirurģiskās
ārstēšanas.
Abiem pēdas ortožu modeļiem ir arī masāžas funkcija, kas veicina asinsrites uzlabošanos pēdаs locītavas apvidū.
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Dažādi
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu
uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel. 26887277. Epasts: icco.birojs@
gmail.com

Pēdas locītavu saišu Ortoze pacientiem ar
atbalsta ortoze
Ahila cīpslas iekaisumiem (bojājumiem)
Sīkāku informāciju par ortožu izvēli, to lietošanu un iegādi Jūs varat saņemt Jelgavā,
Baltajā pils aptiekā, Akadēmijas ielā 2, vai
arī konsultējoties ar speciālistu Dr.Viktoru
Vestermani (tālrunis 28626910).
Viktors Vestermanis,
traumatologs ortopēds, algologs

Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
RUTA GRUNDULE (dz. 1946. g.)
LAIMONIS GRINBERGS (dz. 1930. g.)
JĀNIS ŠPĀKS (dz. 1944. g.)
JEVDOKIJA RATNIECE (dz. 1930. g.)
JĀNIS RADIONOVS (dz. 1937. g.)
ANNA MANUIKO (dz. 1942. g.)
VLADIMIRS SMIRNOVS (dz. 1932. g.)
ALBERTS KURSĪTIS-KURCIŠS (dz. 1940. g.)
AINA DOBKEVIČA (dz. 1932. g.)
VERA ANNA ĶĪBURE (dz. 1919. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.15 Zanderu kapsētā.
ELVĪRA BUKOVSKA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.12.30 no Bērzu
kapsētas Sēru nama uz Miera kapsētu.
JĀNIS ARBIDĀNS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 19.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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21. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1310.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mīlestība un citas delikateses». Komēdija. 2009.g.
12.20 «Teritorija 20+».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.40 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. seriāls. 45.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 47. un 48.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1310.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 1.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Nora Ikstena. 2006.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. f. 2.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 452.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Gaidot Bērnu Eirovīziju».*
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 21.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 452.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija. «Stāt: te sākas Latvija!»
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.*
23.30 «SeMS».*
0.10 «Ķēniņa Zālamana raktuves». ASV un Vācijas
piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 74.sērija.
10.05 «Bākas ugunis». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 75.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 12.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 18.sērija.
1.50 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 68. un 69.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 17.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 38.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 30.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 29. un 30.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 86.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 65.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 12.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 434.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 215.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 66.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 24.sērija.

19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 434.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 143.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «Nekā personīga speciālizlaidums: Latvija –
netīrās naudas tranzītvalsts».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 186.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
3.50 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 38.sērija.
4.40 «Nakts joki».

22. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1311.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 21.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Meitene ar pērļu auskaru». Biogrāfiska drāma. 2003.g.
12.55 «Vakara intervija». Nora Ikstena. 2006.g.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Viss notiek».*
14.15 «Latvija var!»*
14.45 «Eirotaksometrs. Dokumentāla filma.
15.15 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 45.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 11. un 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1311.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 2.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Ar sirsnīgiem sveicieniem... Anna Augustovna». Dokum. f.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 453.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija. «Stāt: te sākas Latvija!»*
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv. 2010.g. 11.okt.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 453.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV. «Sveicināti
Viduskurzemē!».
23.00 «SeMS».*
23.40 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 75.sērija.
10.05 «Mākoņi virs Zommerholmas». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 76.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Vasara Marakešā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 12.sērija.
24.00 «Eņģeļu pilsēta». Romantiska fantāzijas filma. 1998.g.
2.00 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 5.sērija.
2.50 «Misters Aukle». ASV piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 70. un 71.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 18.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 39.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 31.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 8.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 5.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 31. un 32.sērija.

tv programma
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 87.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 66. un 67.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 13.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 435.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 216.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 67.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 25.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 435.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 208.sērija.
23.00 «Detonators». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
0.55 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 187. un 188.sērija.
2.35 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
3.30 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 39.sērija.
4.15 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 87.sērija.
4.40 «Nakts joki».

23. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1312.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 22.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Dailes teātris. Jaunākie laiki». Dokumentāla filma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. filmu seriāls. 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1312.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 3.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 23.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 TIEŠRAIDE! «Spēlmaņu nakts».
23.45 «Nakts ziņas».
24.00 «Vides fakti».*
0.30 «Izvēlies zaļi!»*
1.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 454.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV. «Sveicināti
Viduskurzemē!»*
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 8.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Mitišķu Atlant. 2010.g. 13.okt.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 KHL spēle. Maskavas CSKA – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
19.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs. «Laikmeti,
personības, notikumi».
23.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 454.sērija.
23.55 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 76.sērija.
10.05 «Emmas Svensones mīlestība». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Seriāls. 13.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 77.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 13.sērija.
21.55 «No Parīzes ar mīlestību». Francijas trilleris. 2010.g.
23.45 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
1.45 «Vīrs brūnā uzvalkā». ASV detektīvfilma. 1989.g.
3.25 «Ekstrēms tuvplānā».
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 72. un 73.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 19.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris
5.50 «Visu uzvarai 3». 40.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 32.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 41.sērija.
8.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Doktors Hauss 7». 10.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 33. un 34.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 88.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 68. un 69.sērija.
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. seriāls. 1.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 436.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 217.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 68.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 26.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 436.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 11.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 12.sērija.
1.55 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 40.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 217.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 88.sērija.
4.50 «Nakts joki».

24. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1313.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 23.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 3.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Latvijas teātru vēsture. Nacionālais teātris no
atmodas sākuma līdz mūsdienām». Videofilma.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Mākonis: savvaļas zirgu izaicinājums». Dok. f.
14.25 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1313.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 4.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 24.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 13.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.11 Laika ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Iepazīsimies – es adoptēju bērnu». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 455.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs. «Laikmeti,
personības, notikumi»*.
13.15 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 KHL spēle. Maskavas CSKA – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Po kers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 455.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
21.00 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. f. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV. «Vidzemnieki. Laika zīmes».
23.00 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. f. 3.sērija.
23.45 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 77.sērija.
10.05 «Vasara pie Liljas ezera». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 1.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 78.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 75.sērija.
18.55 «Tautas balss».

19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 10.sērija.
23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 19.sērija.
0.55 «No Parīzes ar mīlestību». Francijas trilleris. 2010.g.
2.30 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 5.sērija.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā».
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 74. un 75.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 20.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 41.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 33.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 42.sērija.
8.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 35. un 36.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 89.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. s. 70. un 71.sērija.
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 437.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 218.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 69.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 27.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 437.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.00 «Svešie pret plēsoņu 2». Trilleris. 2007.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Nolemtais». ASV kara drāma. 2008.g.
2.35 «Specvienība 4». Seriāls. 15.sērija.
3.30 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 89.sērija.
4.45 «Nakts joki».

25. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 7.sērija.
9.30 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 24.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Piecas māsas». Seriāls. 4.sērija.
11.10 Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2010.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Lielā riftu ieleja». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
14.05 «Eirotaksometrs.». Dokumentāla filma.
14.35 «Firmas noslēpums».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Sērija Zilā ģerānija.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 13.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 456.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV. «Vidzemnieki. Laika zīmes»*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 9.sērija.
13.55 KHL spēle. Novokuzņeckas Metallurg – Rīgas
Dinamo. Tiešraide.
16.20 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 456.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Budivelnik. Tiešraide.
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV. «Ventspils
osta: laiki, cilvēki, idejas».
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 78.sērija.
10.05 «Vikerbijā uz mūžu». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 2.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 79.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
0.05 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
1.35 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
2.55 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 76. un 77.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 21.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 42.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 34.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 43.sērija.
8.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Nozieguma skelets». 1.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 37. un 38.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 90.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 72. un 73.sērija.
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.50 «Mūmija 2». Animācijas seriāls. 212.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 438.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 219.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 70. un 71.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 438.sērija.
21.00 «Spiegs kaimiņos». Spraiga sižeta filma. 2010.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.15 «Mehāniķis». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
3.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 21.sērija.
3.55 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 42.sērija.
4.40 «Nakts joki».

26. novembris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Sērija Zilā ģerānija.
13.55 «Spēlmaņu nakts».*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00 «Sābri». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Raunas iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Tētis». Francijas traģikomēdija. 2005.g.
22.45 «Nakts ziņas».
22.55 «Marakešas ekspresis». Drāma. 1998.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Meklēju vīrieti» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
13.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.25 KHL spēle. Novokuzņeckas Metallurg – Rīgas Dinamo.*
16.20 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
18.00 Starptautiskās break-dance sacensības. Tiešraide.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.00 «No 57.paralēles».*
20.30 «Gaidot Bērnu Eirovīziju».
21.00 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
21.30 «Ziemeļblāzma». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
23.10 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj. 2010.g. 28.nov.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 123.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 13.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV anim. ser. 9.sērija.
8.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 22.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 TV pirmizrāde! «Kā apēst ceptu slieku». Ģim. f.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
15.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 4.sērija.
16.00 «Meklēju suņumīli». Romantiska komēdija. 2005.g.
18.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Raimonda Bergmaņa kauss. Pasaules stiprākie vīri».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mazais lielais kareivis». Komēdija. 2010.g.
22.40 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
23.35 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
1.55 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
3.40 «Atmaskošana mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
4.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 22.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 43.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 14.sērija.

7.00 «Kaila kods 3». 8.sērija.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 7.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 24. un 25.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
15.25 «Spiegs kaimiņos». Komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
17.25 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Skorpionu karalis: leģendas sākums». Piedz. f. 2008.g.
23.40 «Ienaidnieka aizmugurē 3». ASV kara trilleris. 2009.g.
1.35 «Komēta nāk». Lielbritānijas drāma. 2007.g.
3.30 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 22.sērija.
4.20 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 14.sērija.
4.40 «Nakts joki».

27. novembris, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 13. un 14.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 46.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 46.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 LR proklamēšanas dienai veltīts ekumenisks
dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Lielā riftu ieleja». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Pārdodu māju». Vācijas romantiska drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras». Kinoklubs.
21.55 «Astoņi pilnmēneši». Dokumentāla filma.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Ziemeļu puse».*
0.20 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.55 KHL spēle. Habarovskas Amur – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
10.15 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.35 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
10.55 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
11.15 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
11.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
11.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
12.15 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
12.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
12.55 «Tavs auto».*
13.25 «Uz meža takas».*
13.55 «Autosporta programma nr.1».*
14.25 «Ziemeļblāzma». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
16.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokum. f. 5.sērija.
16.55 «Tiksimies Tartu».
17.25 «Meklēju vīrieti» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
19.20 «Krējums… saldais».
19.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
21.35 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 38.sērija.
22.30 «Lācis». ASV trilleris. 2010.g.
24.00 KHL spēle. Habarovskas Amur – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 124.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 14.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 1.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Gadījuma spiegs». Piedzīv. komēdija.
13.20 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.40 «Elfs». ASV fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
17.35 «Rovers Deindžerfīlds». ASV animācijas filma. 1991.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Pavisam īdzīgie veči». ASV komēdija. 1995.g.
1.55 «Meklēju suņumīli». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
3.35 «Oušena ducis». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 23.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 44.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 15. un 16.sērija.
7.30 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 18.sērija.
7.55 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 26. un 27.sēr.*
13.00 «Zvārgulīte». Ģimenes piedzīvojumu filma. 2008.g.
14.30 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā». Komēdija.
16.35 «Skorpionu karalis: leģendas sākums». Piedz. f. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Zvaigžņu ceļš». Fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.20 F-1: Brazīlijas Grand Prix izcīņa.
2.05 «Čeks» (ar subt.). Spraiga sižeta kriminālfilma. 2000.g.
4.00 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 16.sērija.
4.30 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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EIROPAS PARLAMENTA
INFORMĀCIJAS BIROJS AICINA
uz diskusiju
24. novembrī Latvijas Lauksaimniecības
universitātē (263.aud.) no plkst.12 līdz 16.30

PĀRTIKAS DROŠĪBA un
LAUKSAIMNIECĪBAS NĀKOTNE:
EIROPAS PARLAMENTA SKATĪJUMS
12:00 Vai pārtika, ko ieved un ražo Latvijā, ir droša? Eiropas Parlamenta loma pārtikas
standartu noteikšanā.
14:00 Kādu atbalstu saņems Latvijas zemnieki un lauku reģioni – kā ietekmēt lēmumus Eiropā?

PIEDALĀS – EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI SANDRA KALNIETE
(VIENOTĪBA/EPP) UN ALFREDS RUBIKS (SC/GUE/NGL).
Visi interesenti aicināti pieteikt dalību līdz 21. novembrim pa tālruni 29442588
vai e-pastu: epriga@europarl.europa.eu

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!
Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

Andris
Strazds,
s
Driksas iela
1, Jelgava.
Nāc un mācie
Tālrunis 63050777,
«Nordea»
!
www.citaautoskola.lv ar prieku
26950404.
vecākais
ekonomists
AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

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

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n0tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Biedrība «Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra» piedāvā darbu uz
laiku direktora administratīvajam(-ai)
asistentei(-am).
Prasības: angļu valodas zināšanas, lietvedības zināšanas, iepriekšēja pieredze
darbā ar ES projektiem.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu: zrea@zrea.lv
līdz 2011. gada 21. novembrim Ingai
Kreicmanei.

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas
pasāža» aicina uz nodarbībām:
• dekupāža Ziemassvētkiem – no 25.
novembra pulksten 18 (4 nodarbības);
• sniegpārslas un eņģelīši dekoriem vai
dāvanai – no 23. novembra pulksten18
(4 nodarbības).
Pieteikties pa tālruni 26824834 vai
e-pastu: radosasdarbnicas@inbox.lv.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!

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

Sakarā ar darbības paplašināšanos ASV kompānijas
«AVON» reģionālais menedžeris Jelgavā/Dobelē/Iecavā un rajonos
MEKLĒ sadarbības partnerus – PĀRDOŠANAS
VADĪTĀJUS(-AS)/menedžera asistentus(-es).
Galvenie pienākumi:
- komandas vadība un motivēšana;
- tikšanos, prezentāciju organizēšana un vadīšana;
- līgumu slēgšana;
- jauno konsultantu piesaiste, apmācība un atbalsts;
- plāna izpildes nodrošināšana u.c.
Mēs piedāvājam:
- oficiālus ienākumus;
- elastīgu darba laiku;
- produktu iegādi ar atlaidēm;
- skaistumkopšanas kursu apmeklēšanu;
- piedalīšanos pasākumos, konferencēs u.c.
aktivitātēs;
- papildu bonusu sistēmu;
- bezmaksas apmācības un atbalstu no kompānijas
puses.
Savus pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu:
avon_jelgava@inbox.lv.
Biroja adrese: Jelgava, Katoļu iela 6.

Ātri un ērti!
Ātri un ērti!

Apģērba
ķīmiska
unmazgāšana
mazgāšana
Apģērba
ķīmiskatīrīšana
tīrīšana un
Vācu valoda iesācējiem rīta un vakara grupās.
Nodarbības rīta grupā notiek pirmdienās un trešdieAdrese: Rio centrā Pērnavas ielā 4 (2. stāvā)
nās plkst.10.
Adrese:
Rio centrā Pērnavas ielā 4 (2. stāvā)
Angļu valoda visiem zināšanu līmeņiem rīta un
Pēc Rīgā strādājošo pieprasījuma jauns darba laiks:
vakara grupās.
Pēc Rīgā strādājošo pieprasījuma jauns darba laiks:
Angļu valoda bērniem un pusaudžiem dažādiem
Strādājam: Darba dienās 8-21; S; Sv 9-19
zināšanu līmeņiem un vecuma grupām.
Tālrunis: 29112256
Strādājam: Darba
dienās 8-21; S; Sv 9-19
Franču valoda visiem zināšanu līmeņiem.
Tālrunis: 29112256
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288

Dace Fiņķe,

«Nordea» Jelgavas klientu
apkalpošanas centra vadītāja

Pensiju 3. līmenis – recepte
pret pensionēšanās vecuma
palielināšanu un
nenoteiktību ap sociālo
budžetu
Diskusijas par sociālā budžeta stāvokli kļūst arvien karstākas un parastam cilvēkam nepatīkamākas.
Tik tiešām – reti kuram patīk doma
pacelt pensionēšanās vecumu no šī
brīža spēkā esošajiem 62 gadiem
līdz 65. Turklāt nav nekādas garantijas, ka, piemēram, pēc pieciem
vai nedaudz vairāk gadiem atkal
nevajadzēs atgriezties pie jautājuma
par pensionēšanās vecuma kārtējo
palielināšanu. Arī demogrāfija šoreiz
nav mūsu sabiedrotais – pagājušā
gadsimta deviņdesmitajos gados
kritās dzimstības rādītāji, un tie vēl
joprojām ir relatīvi vāji, salīdzinot ar
astoņdesmitajiem gadiem.
Turklāt diezgan būtiski ir arī tas,
ka daudzi tā saucamā «dzimstības
buma» laikā jeb pagājušā gadsimta
astoņdesmitajos gados dzimušie
nereti dodas peļņā uz ārzemēm un
visai bieži Latvijā vairs neatgriežas.
Tas viss tikai pasliktina situāciju sociālajā budžetā, kura jau šobrīd nav
diez ko spoža.
Bieži vien, runājot ikdienā par pensijām, mēs aizmirstam, ka mūsu
labklājība vecumdienās ir lielā mērā
mūsu pašu rokās. Tik tiešām būtu
naivi pilnībā paļauties uz pensiju
1. un 2. līmeni. Arī šai situācijai ir
sava loģiska izeja jeb risinājums.
Proti, pensiju sistēmas 3. līmenis jeb
privātajos pensiju fondos veidotie
uzkrājumi. Tātad īsumā par pensiju
3. līmeni:
• Privātais kapitāls, kas veidojas no
pensiju fonda dalībnieku vai viņu
darba devēju veiktajām iemaksām.
Atšķirībā no pensiju 1. un 2. līmeņa,
tas netiek finansēts no sociālā nodokļa maksājumiem;
• Pensiju 3. līmeņa iemaksas var veikt
vienlaicīgi vairākos pensiju plānos
vai pat fondos. Iemaksu biežums un
lielums ir pensiju fonda dalībnieku
ziņā;
• Iespējams saņemt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atvieglojumus
no veiktajām iemaksām (juridiskām
personām nav jāmaksā arī sociālais
nodoklis);
• Pensiju 3. līmeņa uzkrājumi ir droši
– ieguldījumi tiek veikti licencētos
pensiju plānos, kuru uzraudzību veic
Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
• Pensiju 3. līmeņa kapitālu var saņemt jau 55 gadu vecumā;
• Pensiju 3. līmeņa kapitāls ir mantojams.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a
katru darba dienu no pulksten 9.30
līdz 18. Ja ir jautājumi par bankas
sniegtajiem pakalpojumiem, konsultāciju var saņemt arī pa tālruni
63012355 vai 67096096. Vairāk
informācijas – www.nordea.lv
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Kultūras pasākumi
 17. novembrī pulksten 19 – pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Pilsētas augstāko
apbalvojumu – «Goda zīmes» un «Goda
raksta» – pasniegšana. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 18. novembrī, Latvijas Republikas
proklamēšanas 93. gadadienā: pulksten
10 – valsts svētku dievkalpojums (Svētās
Annas baznīcā). Pulksten 13 – garīgās
mūzikas koncerts. Programmā: latviešu
un pasaules komponistu dziesmas.
Piedalās Tirkīza kora ansamblis un
Ž.Siksna. Ieeja – bez maksas (Svētās
Annas baznīcā). Pulksten 13 – Jelgavas
Latviešu biedrības svinīgais sarīkojums,
kas veltīts Latvijas valsts proklamēšanai.
Koncertu sniegs bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», vadītāja Agija Pizika. Ieeja
– bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
Pulksten 17 – ziedu nolikšana pie pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
Pulksten 17 – svecīšu aizdegšana Lielajā
ielā, skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs». Svētku
koncerts kopā ar grupu «Vēja runa»,
Bērnu un jauniešu mūzikas klubu (Hercoga Jēkaba laukumā). Pulksten 17.30
– svētku koncerts. Piedalās: Rīgas Doma
zēnu koris, vokālā grupa «Framest»,
Jelgavas bigbends, L.Circene (klavieres),
V.Jansons (tenors), diriģents M.Klišāns.
Programmā: R.Paula, Z.Liepiņa, J.Lūsēna
mūzika (kultūras namā). Ap pulksten
19.20 – Jelgavas koru un tautas sadziedāšanās, diriģents G.Galiņš (Hercoga
Jēkaba laukumā). Pulksten 20 – svētku
uguņošana (no Pasta salas).
 20. novembrī pulksten 12 – leļļu
teātra izrāde «Kas teica «ņau»...» (krievu
valodā). Biļetes iepriekš jāpiesaka pa
tālruni 26875065. Biļešu cena – Ls 2;
vecākiem – bez maksas (Leļļu teātra
studijā Svētes ielā 21b).
 20. novembrī pulksten 1 4 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš «Jo
pliks, jo traks». Režisors A.Matisons un
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 20. novembrī pulksten 16 – kluba
«Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama
Deju zālē).
 21. novembrī, Jelgavas atbrīvošanas
no Bermonta karaspēka 91. gadadienā:
pulksten 16 – ziedu nolikšana pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).
 22. novembrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde Brendons
Tomass «Krustmāte no Brazīlijas». Komēdija divos cēlienos. Režisors V.Brasla.
Draugu lūgts, students Viljams piekrīt
pārģērbties par krustmāti no Brazīlijas... Galvenajā lomā – I.Martinsons,
pārējās lomās – M.Meiers, M.Bezmers,
I.Puķe, I.Lieckalniņa, E.Vāne, B.Valante,
J.Johansons, A.Osis un O.Morozovs. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 18 – «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja». Ķekatu
tradīcijas, rotaļas. Praktiskā radošā
nodarbība: masku gatavošana. Dalības
maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma
bērniem – 0,80. Nodarbībai iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63005447 (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. novembrī pulksten 18 – cikla
«Sarunas par mākslu» lekcija/diskusija
«Par fotogrāfiju». Lektors Harijs Daina
Liepiņš, «Fotobūda». Vietu skaits – ierobežots. Dalības maksa – Ls 1 (galerijā
«Suņa taka» Dobeles ielā 68).

Izstādes
 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino»
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu
ielā 3).
 Līdz 30. novembrim – Ulda Rogas
70 gadu jubilejas izstāde (kultūras
namā).
 Novembrī – Leokādijas Rinkunas
gliemežvāku suvenīru izstāde (bibliotēkā
«Pārlielupe» Loka maģistrālē 17).
 Novembrī – Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Intas Amsteres gleznu
izstāde «Ziedi» (bibliotēkā «Pārlielupe»
Loka maģistrālē 17).
 Līdz 2. decembrim – Edvīna Kalnenieka gleznu izstāde «Dažādie gadi»
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa izstāžu zālē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris

Paldies par ieguldījumu!
Šovakar, 17. novembrī, Latvijas 93. dzimšanas dienas priekšvakarā, par godu valsts svētkiem notiks svinīga pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa. Tajā tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi – «Goda zīme» un «Goda raksts». Šovakar tos saņems deviņi pilsētnieki – Marija Kolneja,
Dace Cine, Allija Dubova, Andris Miklons, Inguna Bistere, Māris Bernhards, Alberts Auzāns, Zilvija Poča, Inna Dovbņa –, kuri palīdzējuši līdzcilvēkiem,
gādājuši par drošību, snieguši ieguldījumu izglītībā, sportā un medicīnas attīstībā.

«Goda zīme ir avanss»

Marija Kolneja, Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja:
Goda zīmi saņems par pilsonisko aktivitāti,
mazinot sociālo atstumtību sabiedrībā

«2009. gadā saņēmu Pateicības rakstu
un toreiz uzskatīju, ka tas man ir avanss.
Šodien īsti nejūtos nopelnījusi Goda zīmi, jo,
manuprāt, esmu strādājusi un attaisnojusi
tikai to iepriekš izsniegto avansu. Šī balva

«Paēdušais saprot neēdušo»

noteikti ir saistīta ar paaudžu dienas centra
«Sadraudzība» izveidi, taču es gribu teikt,
ka tas ir komandas darbs. Bet tā jau ir – balva viena, tāpēc jādod priekšniekam, taču
es šo apbalvojumu sadalu visai Pensionāru
biedrības valdei un domubiedriem. Kad
tikko atvērām centru, atzīšos, man bija bail,
lai tas nestāv tukšs un man nepārmet ievērojamu līdzekļu izšķērdēšanu. Taču šodien
ar paceltu galvu un gandarījumu varu teikt
– centrs sevi ir attaisnojis. Cilvēki nāk, viņi
šeit jūtas kā otrajās mājās un paši arī par
to gādā. Pagājušajā mēnesī vien centru
apmeklēja 900 cilvēki! Ar katru dienu
aug arī Jelgavas Pensionāru biedrības
dalībnieku skaits, šobrīd biedrībā jau
Dace Cine, IK «Kanto» īpašniece:
ir vairāk nekā 400 biedri, bet 2009.
gadā, kad tikko to izveidojām, bija ne- Goda rakstu saņems par pašaizliedzīgu
daudz vairāk kā 40. Ir gandarījums, kad darbu un sabiedrisko aktivitāti
redzi – tieši tas bija vajadzīgs. Ir mainījusies
pilsētas senioru attieksme, viņi ir daudz
«Viens nav darītājs, tāpēc uzskatu, ka šis
aktīvāki. Piemēram, ja pagājušajā gadā apbalvojums ir dāvana manam kolektīvam
mums bija tikai viena vingrošanas grupa,
tad šogad – jau piecas, katrā pa 15 cilvēkiem,
bet gribētāju ir daudz vairāk, taču iespējas
šobrīd vairāk neļauj.»

par to, ko viņi ikdienā dara. Parasti jau tā
ir – vadība gan plūc laurus, gan saņem
pārmetumus. Tieši no darbiniekiem 2009.
gadā nāca ideja bez maksas pabarot Nakts
patversmes iemītniekus. Nereti dzirdēts,
ka paēdušais neēdušo nesaprot, taču
mēs gribam šo stereotipu apgāzt, iespēju
robežās palīdzot līdzcilvēkiem, kuriem
klājas grūti. Vienmēr esmu uzskatījusi,
ka man nav vajadzīga nekāda publicitāte
un pateicība. Zemeslode ir apaļa, un visas
labās vai arī sliktās lietas vienmēr atnāk
pie cilvēka atpakaļ. Mēs turpināsim darīt
labu, cik spēsim, gan bērnudārzos, jo
mums uzticēts ēdināt mazākos jelgavniekus, gan pansionātā, gan arī Nakts
patversmē. Apbalvojums – tas, protams,
ir patīkami un pacilājoši. Parasti šādas
balvas saņem par mūža ieguldījumu, taču
mēs darbu sākām tikai 2004. gadā, bet jau
2011. gadā saņemam balvu! Tas nozīmē,
ka latiņa patiešām augstu uzlikta.»

«Lepojos, ka esmu jelgavniece»

«Darbu daru pēc labākās sirdsapziņas»
Inguna Bistere, Valsts policijas 18 gadus, kuros, jāatzīst, daudz paveikts.
Zemgales reģiona pārvaldes Krimi- To, šķiet, apliecina šis Goda raksts.
nālpolicijas vecākā inspektore:
Darbs Kriminālpolicijā ir morāli grūts,
Goda rakstu saņems par augstu profe- taču katram darbam ir sava garoziņa.
sionālo meistarību, pildot dienesta pie- Katrā gadījumā es lepojos, ka strādāju
nākumus
savas dzimtās pilsētas – Jelgavas – un
tās cilvēku labā. Savu darbu daru pēc
«Saņemot Goda rakstu, jūtos no- labākās sirdsapziņas un tā arī turpināšu.
vērtēta. Jāatzīst, pret sevi esmu ļoti Man tikai gribētos, lai mēs ikdienā viens
paškritiska, vienmēr šķiet, ka varu iz- otram teiktu daudz vairāk labu vārdu un
darīt labāk. Tā ģimenē mani audzināja. uzslavētu par paveikto. Jo laba jau nekad
Iekšlietu struktūrā esmu nostrādājusi nav par daudz.»

«Manuprāt, līdz šim esam
ļoti labi sastrādājušies ar pilsētu»
Goda rakstu saņems par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu veterinārmedicīnā

«Ir patīkami saņemt pilsētas augstāko
apbalvojumu, jo sevišķi manā sirmajā
vecumā. Manuprāt, līdz šim esam ļoti
labi sastrādājušies ar pilsētu. Pašvaldība
mums daudz palīdzējusi, sakārtojot patversmi, bet nu īstenojam lielus projektus
un būvēsim jaunu klīniku. Tās būs jaunas
darba vietas celtniekiem, piegādātājiem
un jelgavniekiem. Man prieks, ka dzīvoju
Jelgavā. Jo īpaši man un manai ģimenei
patīk pēdējo gadu Jelgava – sakārtotais
Lielupes krasts, atjaunotais Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Dzīvojam Pārlielupē,
Alberts Auzāns, LLU Veterinār- kur rekonstruēts Brīvības bulvāris, uzcelts
medicīnas fakultātes Klīniskā Zemgales Olimpiskais centrs, un mēs jūtainstitūta direktors:
mies tuvāk Eiropai.»

«Centīšos arī turpmāk darīt
visu, lai cilvēki justos drošāk»
Māris Bernhards, Valsts policijas inspektori, par kuru darbu sabiedrībā netiek
Zemgales reģiona pārvaldes Krimi- bieži runāts. Kriminālpolicijā strādāju jau
nālpolicijas jaunākais inspektors:
21 gadu, un tas ir ilgs laiks. Liels paldies
Goda rakstu saņems par augstu profe- ģimenei, kura mani saprot un atbalsta, jo
sionālo meistarību, pildot dienesta pie- nereti tieši ģimene cieš no tā, ka es strādāju
nākumus
tādā amatā, arī vēlās vakara stundās, naktīs
un pat svētkos. Esmu lepns un priecīgs par
«Liels pagodinājums, ka tik augstu saņemto apbalvojumu un par to, ka arī
novērtēts mans darbs. Paldies Valsts po- es esmu devis savu ieguldījumu drošības
licijas Zemgales reģiona pārvaldes un arī saglabāšanā dzimtajā pilsētā. Centīšos arī
Kriminālpolicijas priekšniekiem, kuri mani turpmāk darīt visu, kas manos spēkos, lai
šādam apbalvojumam izvirzīja. Mēs esam tie Jelgavā cilvēki justos drošāk.»

«Mans darbs ir augstu novērtēts, un,
šķiet, liktenis tā gribējis. Jelgavā dzīvoju
un strādāju jau 35 gadus. Tiesa, kad tikko
pārcēlos no Rēzeknes uz Jelgavu, man šeit
nepatika – pietrūka kalnu, mājas, taču te
izveidojās mana ģimene, piedzima bērni,
te ieguvām draugus, svinējām svētkus un
gājām uz dejām. Šodien varu teikt – Jelgava
ir mana pilsēta un nevēlos to mainīt ne pret
ko. Arī mani bērni, kaut arī strādā Rīgā,
tomēr paliek uzticīgi Jelgavai un dzīvo šeit.
Ir patīkami noskatīties, ka pilsētas vadība
strādā, lai Jelgava ar katru gadu arvien
vairāk attīstās, kļūst sakoptāka. Es lepojos, ka esmu jelgavniece. Tieši šī mīlestība
Allija Dubova, SIA «KKR» valdes pret pilsētu liek katru gadu arī atsaukties
aicinājumam ziedot valsts svētku salūtam.
locekle:
Goda rakstu saņems par uzņēmējdarbības Uzskatu, kas tas ir mūsu pienākums, ja jau
mēs šeit strādājam. Manuprāt, Jelgava ir
attīstību un jaunu darba vietu radīšanu
iedzīvotājiem draudzīgākā pilsēta.»

«Gribas domāt, ka viss, ko esmu
darījusi, devis pienesumu arī Jelgavai»
«Paldies par augsto novērtējumu!
Universitāte jau iet roku rokā ar pilsētu,
tāpēc gribas domāt, ka viss, ko esmu
darījusi, devis pienesumu arī Jelgavai.
Esmu cilvēks, kuram nepatīk stāvēt uz
vietas, ieslīgt rutīnā, tālab cenšos visu
laiku rīkoties un šajā sporta lauciņā
šiverēt. Viss mūžs tam veltīts. Savas
sporta darba gaitas sāku Jelgavas cukurfabrikā, kur mums bija liels stadions,
sportisks kolektīvs. Šis darbs man deva
rūdījumu, bet nu jau vairāk nekā 20
gadus strādāju LLU. Sports – tas ir mans
darbs, mans hobijs, mana sirdslieta. Citi
atkarīgi no kaitīgām vielām, es – no
Zilvija Poča, LLU Sporta kluba kustēšanās. Ja nedabūju pakustēties,
vadītāja:
jūtos ne visai labi. Par laimi, studenti
Goda rakstu saņems par Jelgavas pilsētas man neļauj stāvēt uz vietas. Paldies
popularizēšanu un ieguldījumu sporta Jelgavai un jelgavniekiem, kuri manu
dzīves veicināšanā
darbu novērtējuši tik augstu!»

«Esmu gandarīts, ka strādāju tieši Jelgavā»
Andris Miklons, Valsts policijas darba sajūta. Tiesa, mēs nodaļā esam 11
Zemgales reģiona pārvaldes Krimi- darbinieki, bet apbalvojumam izvirzīti
nālpolicijas vecākais inspektors:
tikai trīs. Uzskatu, ka to pelnījuši arī pārēGoda rakstu saņems par augstu profe- jie kolēģi, jo viens jau nav cīnītājs – mūsu
sionālo meistarību, pildot dienesta pie- darbā komandai ir liela nozīme. Katrā ziņā
nākumus
esmu gandarīts, ka strādāju tieši Jelgavā.
Jāpiebilst, ka ieguldījumu pilsētā sniedzu
«Kriminālpolicijā esmu nostrādājis jau arī, darbojoties biedrībā «Vecāki Jelgavai».
20 gadus un vienmēr cenšos darīt visu, kas Es pats esmu tētis, tāpēc šķiet svarīgi
manos spēkos, lai gādātu par cilvēku drošī- iesaistīties šajā kustībā. Nevar vienaldzīgi
bu. Jau 2002. gadā manu darbu novērtēja izturēties pret to, kas notiek pilsētā. Paldies
ar Pateicības rakstu, un šodien saņemšu jau policijas vadībai un pilsētai par izvirzīšanu
otro apbalvojumu. Jāatzīst, ir labi padarīta šim apbalvojumam.»

