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Lielās ielas posmu satiksmei
atvērs nākamnedēļ

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

ZRKAC metinātājiem
nodrošina iespēju iegūt
savu prasmju apliecinājumu
 Sintija Čepanone

Metinātāji, kuri savas
profesionālās prasmes nevar apliecināt
ar atbilstošu izglītības
dokumentu, jo darbam nepieciešamās
kompetences apguvuši
strādājot vai pašmācības ceļā, nu var pretendēt uz kvalifikācijas
atzīšanu – Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes
mācību parks ieguvis
tiesības cilvēkam pēc
valsts kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas
izsniegt profesionālo
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Šobrīd Lielās ielas posmā no Driksas tilta līdz Pasta ielai tiek klāta asfalta apakškārta, un jau nākamceturtdien to reizē ar
rekonstruēto Čakstes bulvāri plānots atvērt satiksmei. Tā kā darbi turpināsies nākamajā ielas posmā, satiksmei ir slēgts
Lielās un Mātera ielas krustojums.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd Lielās ielas posmā no Driksas tilta
līdz Pasta ielai notiek
asfaltēšanas darbi un
tiek klāta apakškārta.
Izvērtējot laika prog
nozes, šo posmu satiksmei atvērt plānots
nākamnedēļ, no 15.
novembra, vienlaikus
ar rekonstruēto Jāņa
Čakstes bulvāri.
«Tas, ka laiks ir apmācies,
mums netraucē – galvenais, lai
nav lietus, peļķu un sniega,»
norāda būvdarbu veicēja «Igate»
būvdarbu vadītājs Kaspars Macāns. Viņš apstiprina – šā brīža
laika prognozes ļauj domāt, ka
līdz 15. novembrim Lielās ielas
posmā izdosies ieklāt apakškārtu, lai to varētu atvērt satiksmei.
«Vissmagākie jau ir tieši sagatavošanās darbi – pati asfaltēšana
iet ātri,» viņš skaidro, piebilstot,
ka sarežģītākais gan ir sakārtot

Lielās–Akadēmijas–Uzvaras ielas krustojumu, jo tajā satiksme
ir ļoti intensīva.
Jāpiebilst, ka Lielās ielas
posms no tilta līdz Pasta ielai
nebūt nav pabeigts. Darbi tur
atsāksies pavasarī, jo vēl jāuzklāj
divas asfalta kārtas, jāizbūvē
ietves, jāsakārto infrastruktūra
un jāapzaļumo teritorija.
Tomēr vēl pirms visa posma
atvēršanas satiksmes kustība ir
atjaunota Pasta un Lielās ielas
krustojumā, bet noslēgta – Lielās un Mātera ielas krustojumā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Kidere norāda, ka līdz ar to
mainās gan sabiedriskā transporta kustība, gan apbraucamie
ceļi. Pasta ielā atjaunota vienvirziena satiksme, un pa to kursē
sabiedriskais transports ar pieturām Pasta ielā aiz K.Barona
ielas un pie autoostas. Slēgtas
ir pagaidu pieturas pie kultūras
nama un Svētes ielā pirms Pasta
ielas, kā arī esošā pietura Mātera
ielā pie «a aptiekas». Centra vir-

zienā sabiedriskais transports
slēgto posmu apbrauc pa Lielo,
Pulkveža O.Kalpaka, Raiņa un
Akadēmijas ielu. Gājējiem Pasta ielas šķērsošanu nodrošinās
luksofors Pasta un Lielās ielas
krustojumā.
Jāuzsver – tas, ka Lielās ielas
posms no tilta līdz Pasta ielai
tiks atvērts satiksmei, nenozīmē, ka darbi pabeigti. To atverot, vēl nebūs sakārtotas gājēju
ietves un cita infrastruktūra,
tāpēc ar Jelgavas Autobusu
parku pašlaik tiek pārrunāts, vai
pa atjaunoto posmu kursēs arī
sabiedriskais transports.
Līdz ar šī posma atvēršanu
satiksmei darbi turpināsies nākamajā Lielās ielas posmā – no
Pasta ielas līdz Pētera ielai. Kā
norāda K.Macāns, tur šogad, ja
laikapstākļi ļaus, plānots izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un
citas komunikācijas.
Rekonstruējamais Lielās ielas
posms ir gandrīz 1300 metrus
garš. Pēc rekonstrukcijas paredzēts saglabāt četras brauk-

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centra
darbu un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti,
līdz 30. novembrim jelgavnieki aicināti piedalīties
aptaujā. Aizpildīt anketu iespējams gan klātienē,
gan elektroniski.
Jelgavas pašvaldība apmeklētāju anketēšanu veic jau kopš
2005. gada, un tās mērķis ir
noskaidrot Klientu apkalpošanas

centra darba vērtējumu un atbilstoši tam pilnveidot un uzlabot
pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti iedzīvotājiem, informē

pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Paust savu viedokli jelgavnieki
var līdz 30. novembrim – anketu aizpildīt iespējams klātienē,
vēršoties pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, vai elektroniski – aptauja
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv.
Aptaujas anketā iekļautie
jautājumi ļaus noskaidrot jelgavnieku informētību par paš-

Metālapstrādes mācību parka
vadītājs Māris Ernstsons lēš,
ka pieprasījums pēc kvalifikācijas atzīšanas varētu būt liels
gan Jelgavas, gan visa reģiona
kontekstā, jo kopumā ražotnēs
strādā pietiekami daudz cilvēku,
kuri nav mācījušies par metinātājiem vai pārtraukuši mācības
kādā profesionālās izglītības
iestādē, taču darbam nepieciešamās prasmes veiksmīgi apguvuši, praktiski strādājot. «Ja
darba laikā iegūtās kompetences
atbilst profesijas klasifikatorā
norādītajam, Metālapstrādes
mācību parkā ir iespējams nokārtot eksāmenu kvalifikācijas
atzīšanai profesijā lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) jeb
metināšanā ar pusautomātu,»
norāda M.Erstsons. Viņš skaidro,

šanas joslas, brauktuves malās
tiks izveidoti paplašinājumi
autobusu pieturām un stāvlaukumi īslaicīgai automašīnu novietošanai, veloceliņš un gājēju
ietves. Projekta realizācijas gaitā
paredzēta arī ielas apgaismojuma atjaunošana, ūdensvada
rekonstrukcija no Dambja līdz
Mātera ielai, trīs lietus ūdens
sūknētavu izbūve, kā arī tiks
veikti labiekārtošanas darbi.
Vēl būvdarbu gaitā tiks mainīti
apstādījumi – esošo koku vietā
tiks stādītas Holandes liepas,
kļavas un pīlādži, kā arī tiks veidoti jauni dekoratīvie stādījumi
ielas malās.
Lielās ielas rekonstrukcija ir
ERAF līdzfinansētā projekta
«Ielu infrastruktūras attīstība
un Driksas upes krastmalas
sakārtošana» daļa – Raiņa iela  Ilze Knusle-Jankevica
jau ir sakārtota, Čakstes bulvārī
Probācijas dienesta
un Driksas upes krastmalā vēl
darbinieki sākuši cīņu
tiek pabeigtas «astītes». Viss
par atalgojuma palieprojekts jāpabeidz 2013. gadā.
lināšanu no nākamā
Tā kopējās plānotās izmaksas ir
gada 1. janvāra – viņi
16,2 miljoni latu.

ka šī ir unikāla iespēja metinātājiem parādīt savas prasmes un
iegūt valsts atzītu apliecinājumu
tam, ka viņi ir speciālisti savā
profesijā. «Kvalifikāciju apliecinošs dokuments neapšaubāmi
sniedz papildu drošību un konkurētspēju darba tirgū, tostarp
ļauj pretendēt uz labāk atalgotu
darbu,» tā M.Ernstsons.
Lai vairāk uzzinātu par prasmēm, kas tiks vērtētas, par
eksāmena norisi un izmaksām,
var vērsties ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā un saņemt
bezmaksas konsultācijas. «Ja
kādas atsevišķas kompetences ir
jāpilnveido, Metālapstrādes mācību parkā, iepriekš par to vienojoties, ir iespējamas individuālas
mācības, kuru laikā pretendents
atbilstoši tiks sagatavots gan
teorētiskajam, gan praktiskajam
pārbaudījumam,» skaidro parka
vadītājs.
Kad pretendents ir pārliecināts par savu zināšanu un
prasmju atbilstību profesijas
standartam, viņš var pieteikties
eksāmena kārtošanai, uzrakstot
iesniegumu un veicot valsts noteiktu maksājumu. Eksāmena
norise tiek nodrošināta divu
mēnešu laikā no iesnieguma
saņemšanas.
Jāpiebilst, ka pašlaik iespēja
nokārtot profesionālās izglītības
valsts kvalifikācijas eksāmenu
ZRKAC ir metālapstrādē vispieprasītākajā metinātāju specialitātē – lokmetināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē.
Ar M.Erstsonu var sazināties
pa tālruni 26171465 vai ierodoties uz konsultācijām klātienē
ZRKAC Metālapstrādes mācību
parkā K.Barona ielā 40.

Probācijas darbinieki gatavi streikam;
Jelgavas nodaļa palikusi bez vadītāja

Aptaujā var novērtēt pilsētas pašvaldības darbu
 Sintija Čepanone
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valdības sniegtajiem pakalpojumiem, informācijas pieejamību
un apkalpošanas kvalitāti. Tajā
respondentiem jāatbild uz sešiem
jautājumiem, tostarp sniedzot savus ieteikumus Klientu apkalpošanas centra darba uzlabošanai.
Jāpiebilst, ka iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu ik gadu
paredz Jelgavas pilsētas pašvaldībā ieviestās Kvalitātes pārvaldības sistēmas standarta (ISO
9001:2008) prasības.

loceklis Juris Sokolovs stāsta, ka
darbinieki no 1. janvāra prasa
nodrošināt mēneša pamatalgu
vismaz 400 latu apmērā pēc nodokļu nomaksas, kā arī piemaksu par darba bīstamību, kas būtu
ne mazāka kā desmit procenti no
tagadējo 200 latu viepamatalgas. «Tieši neadekvātais
tā vēlas saņemt ap 400
atalgojums ir iemesls tam, ka
latiem «uz rokas». Kā
dienestā ir tik liela kadru maigalējo līdzekli viņi apnība. Pagājušajā gadā darbu
sver iespēju streikot,
Jelgavas birojā pameta astoņi
atsakoties pildīt daļu
cilvēki no 17, šogad – jau seši,
pienākumu. Arī vaiieskaitot mani,» tā J.Sokolovs.
rums Jelgavas nodaļas
Viņš Probācijas dienestā sāka
darbinieku atbalsta
strādāt 2004. gada 1. jūlijā, bet
ideju par streiku, bet
pirms nepilna mēneša darbu
līdzšinējais tās vadītājs
pārtrauca. Viņa kā vadītāja alga
tieši zemā atalgojuma
bija ap 400 latiem «uz rokas», bet
dēļ darbu dienestā jau
arī tas, viņaprāt, nav konkurētpārtraucis.
spējīgs atalgojums. Tagad bijušais Probācijas dienesta Jelgavas
Ilggadējais Jelgavas nodaļas nodaļas vadītājs strādā privātajā
vadītājs un Latvijas Probācijas sektorā un saņem vairāk.
Turpinājums 3.lpp.
darbinieku arodbiedrības valdes
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Skujāns: «Nepieļausim LLU
pievienošanu citai augstskolai»
 Jānis Kovaļevskis

«Jau tuvākajos gados
centīsimies pili atbrīvot no
laboratorijām un vairāk to
izmantot zinātniskiem un
cita veida pasākumiem, lai
piesaistītu papildu līdzekļus pils uzturēšanai un
sakārtošanai,» norāda LLU
rektors Juris Skujāns.
Foto: Ivars Veiliņš

Līdz ar potenciālo studentu skaita samazināšanos un jaunajām prasībām, ko izvirza darba
devēji, arvien aktuālāks
kļūst jautājums par studiju programmu kvalitāti, lai vismaz lielākā
daļa absolventu atrastu
darbu savā specialitātē.
Šobrīd augstākās izglītības sistēmā tiek iezīmēti
vairāki reformu scenāriji.
Izglītības un zinātnes
ministrs Roberts Ķīlis
iestājas par radikāliem
risinājumiem, piedāvājot slēgt lielāko daļu no
tām programmām, kas
nav guvušas augstāko
novērtējumu, kā arī būtiski pārskatīt augstākās
izglītības iestāžu skaitu.
Savukārt augstskolu vadība iestājas par sabalansētākām pārmaiņām. Par
to, kas varētu mainīties
LLU, saruna ar rektoru
Juri Skujānu.
Piecu gadu laikā studējošo skaits
LLU samazinājies par 33 procentiem, un šobrīd universitātē mācās
5142 studenti. Universitātes rektors
norāda, ka tas lielā mērā saistīts ar
nepilna laika un maksas studentu
skaita samazināšanos, savukārt
budžeta finansētās studiju vietas
joprojām ir pieprasītas un tiek
aizpildītas.
Pēdējā laikā arvien biežāk
tiek piesauktas ministra Ķīļa
reformas, tomēr tikai retais
ir iedziļinājies, ko tās sevī
ietver. Kur veidojas pretrunas
starp ministra piedāvājumu un
augstskolu redzējumu?
Būtība ir finansējumā un tā sadalē. Mums jāsaprot, ka ar līdzšinējo
finansējuma apjomu augstākajai
izglītībai un zinātnei, kas ir viens no
zemākajiem starp ES valstīm, mēs
nevaram pretendēt uz iekļūšanu
pasaules labāko augstskolu topos.
Jau vairākus gadus saņemam tikai
85 procentus no reāli aprēķinātajām
minimālajām vienas studiju vietas
izmaksām, kas apstiprinātas Ministru kabineta noteikumos. Šādā
situācijā panākt būtisku izrāvienu
nav iespējams. Liela daļa no LLU
piedāvātajām studiju programmām
ir salīdzinoši dārgas, jo tās apgūst relatīvi neliels studentu skaits, tomēr
tās prasa nozīmīgus ieguldījumus
un ir tautsaimniecībā nepieciešamas. Arī uzstādījums par to, ka
augstskolu izglītības programmas
nav pietiekami kvalitatīvas un divas
trešdaļas no augstākās izglītības
iestādēm būtu jāslēdz, mums nav
saprotams. Tas gan tiešā veidā
netiek attiecināts uz LLU, jo lielākā
daļa no mūsu universitātes realizētajām studiju programmām ir
saņēmušas augstāko novērtējumu
un ir vienīgās Latvijā.
Manuprāt, reģionālās augstskolas ir viens no Latvijas attīstības
balstiem, kas nodrošina apriti un
ekonomisko attīstību, tādēļ priekšlikumi par tik radikāliem pārkārtojumiem augstākās izglītības sistēmā
prasa nopietnu izvērtējumu, kura
diemžēl šobrīd nav. Jāņem vērā arī
tas, ka tikai 17 no 33 augstskolām ir
valsts, bet pārējās 16 – privātās, kuras bieži vien dublē to programmu
piedāvājumu, kas prasa mazākus
ieguldījumus un ir pieejams valsts
finansētajās augstākās izglītības
iestādēs. Jāatceras, ka privātās

augstskolas, ja tās izpilda kaut mini- autonomijas ierobežošanai. Drīzāk
mālās prasības, likvidēt nevar.
būtu jādomā par Padomnieku
konventa funkciju palielināšanu,
Vai pieļaujat iespēju, ka arī saglabājot augstskolām iespēju brīvi
LLU varētu tikt pievienota rīkoties.
kādai citai augstākās izglītības
iestādei?
Vai pēdējos astoņos gados,
Man un visiem, kam nav vien- kopš esat rektora amatā, unialdzīgs Jelgavas, LLU un kopumā versitātes attīstība bijusi pievisas Latvijas līdzvērtīgas attīstības tiekami sabalansēta?
liktenis, jābūt gataviem darīt visu,
Šo gadu laikā izdevies paveikt salai tā nenotiktu, jo, kļūstot par fi- mērā daudz, esam cienīgi uzturējuši
liāli kādai citai augstākās izglītības un saglabājuši universitātes īpašuiestādei, jau tā noplicinātie resursi mus, lai gan bija pietiekami liela
primāri tiks novirzīti centrālajai interese par daudzu privatizāciju.
struktūrvienībai. Faktiski pie šāda Savā saimnieciskajā darbībā esam
scenārija Jelgavā paliktu tikai tās samērā ierobežoti, jo universitātei
programmas, kuras citur netiek pie- nav tiesību pārdot īpašumus. Gadīdāvātas, bet liela daļa tiktu slēgtas. jumā, ja kaut kas nav nepieciešams,
Ceru, ka tik tālu nenonāks, tomēr mēs to varam bez atlīdzības nodot
atsevišķās ministrijas vēstulēs ir bi- valstij, tādēļ mums izdevīgāk ir
jušas norādes arī par šādu scenāriju īpašumus izīrēt, nevis realizēt un
izvērtēšanu. Tas pārvilktu svītru iegūtos līdzekļus ieguldīt attīstībā.
universitātes 150 gadu vēsturei un Tas arī bija viens no galvenajiem
Jelgavai kā nozīmīgam izglītības un iemesliem, kādēļ atteicāmies no
zinātnes centram.
ieceres par studentu pilsētiņas
izveidi.
Tiek meklēti arī risinājumi,
Galvenokārt par ES finansēto
kā ietekmēt universitāšu au- projektu līdzekļiem pēdējo gadu
tonomiju?
laikā izdevies atjaunot mācību
Jā, pēdējā laikā aktualizēts jau- materiāltehnisko bāzi, kas šobrīd
tājums par augstskolu padomju daudzos studiju virzienos atbilst
izveidošanu, kas būtu atbildīgas par starptautiskiem standartiem. Nuvisiem tās attīstības jautājumiem. pat kā atklājām arī veterinārmedicīPie šāda scenārija padome, kas nas jauno klīniku, kas ir modernākā
darbosies pēc brīvprātības principa Baltijā. Sekojot pieprasījumam, ir
(bez atalgojuma – red.), reti sanākot, izveidotas daudzas jaunas studinoteiks faktisko dienas kārtību aug- ju programmas. Apzināmies, ka
stākās izglītības iestādēs līdz pat to turpmāk lielāks akcents jāliek uz
likvidēšanai. Šaubos, vai šī padome starptautisko sadarbību – tā ir viena
spēs izanalizēt visas augstskolas no tuvāko gadu prioritātēm.
ikdienas aktualitātes un turpmākās
attīstības jautājumus. Vai padomē
Kas, jūsuprāt, ir konkurētesošie cilvēki būs spējīgi lemt par spējīga studiju programma?
universitātes maģistrantūras un
Kritēriji par to ir visai izplūduši,
doktorantūras attīstību? Projektā tomēr manā izpratnē pamatstudiju
iecerēts, ka šīs padomes veidos devi- līmenī tā ir studiju programma
ņi pārstāvji. Četrus jeb mazākumu ar atbilstošu aparatūru un tehdeleģēs universitāte, bet pieci būs noloģijām, kurā tiek nodrošināts
tā sauktie sabiedrības pārstāvji pietiekams pamatzināšanu bloks un
– pa vienam no darba devēju vidus, praktiskās iemaņas, lai absolvents
no Tirdzniecības un rūpniecības varētu veiksmīgi iekļauties darba
kameras, arodbiedrības un minis- tirgū gan kā darba ņēmējs, gan
trijas deleģētie pārstāvji. Līdz šim kā darba devējs. Tomēr jārēķinās,
universitātē bija Padomnieku kon- ka universitāte nevar sagatavot
vents, kurā pārstāvēti praktiski visu speciālistu, kurš ir specializējies
ieinteresēto nozaru speciālisti. Viņi kādā konkrētā šaurā, bet darba
arī izteica savu viedokli aktuālos, ar devējam nepieciešamā jomā. Tā jau
LLU attīstību saistītos jautājumos. ir darba devēja atbildība. Savukārt
Padomnieku konventā pārstāvēti maģistrantūras un doktora studijās
arī darba devēji, tādēļ neredzam svarīgākais ir kvalitatīva zinātnisiemeslu šī konventa likvidēšanai, kās izpētes principu apguve, tas ir,
sistēmas politizācijai un augstskolu iemācīties jaunradi, inovatīvi risināt

jautājumus. Ne mazāk nozīmīga ir svešvalodās varētu būt ieinteresēti
zināšanu pārnese no universitātes arī mūsu studenti. Mums nav ilūziuz ražošanu, praktisko darbību.
ju, ka varēsim uzreiz nokomplektēt
pilnus kursus ar ārvalstu studenKāda ir universitātes sadar- tiem, tādēļ kā pirmās programmas
bība ar darba devējiem?
svešvalodās piedāvāsim tās, kurām
Mēs regulāri tiekamies ar darba radniecīgas tiek nodrošinātas Lietudevējiem un pārrunājam viņu vā un Igaunijā Baltijas lauksaimnievajadzības. Darba devēji ir pār- cības universitāšu sadarbības tīkla
stāvēti universitātes Padomnieku ietvaros. Ir plāni pat par kopējām
konventā. Arī fakultātēm ir cieša studiju programmām maģistransadarbība ar nozaru lielākajiem tūrā. Tas atvieglos arī studentu
uzņēmējiem. Darba devējiem ir un pasniedzēju apmaiņas iespējas,
iespēja sniegt savus priekšlikumus jo šobrīd ierobežoto resursu dēļ
par nepieciešamajām izmaiņām mums ir problēmas plaši piesaistīt
studiju programmās. Vēl strādājot Rietumeiropas vai Ziemeļvalstu
par Lauku inženieru fakultātes augstskolu akadēmisko personālu,
dekānu, aicināju lielāko būvniecības kuru atalgojuma likmes vairākkārt
uzņēmumu vadītājus izvērtēt mūsu pārsniedz mūsu iespējas.
piedāvātās studiju programmas,
un viņi atzina, ka programmās ir
Universitāte šobrīd realizē
ietverts viss nepieciešamais. Būv- vairākus vērienīgus Eiropas
niecībā un citās profesionālās ievir- Reģionālās attīstības fonda
zes studiju programmās cenšamies finansētus projektus mācību
pārkārtot studiju procesu tā, lai infrastruktūras attīstībai, kuru
pēdējā kursā students izietu reālu kopējais finansējums ir 12,69
praksi pie darba devēja, tā ir iespēja miljoni latu. Nupat atklāta
iedot potenciālajam darbiniekam arī jaunā veterinārmedicīnas
tās iemaņas, kuras viņš nevar apgūt klīnika. Kā sokas ar pārējām
universitātē. Ja šis princips tiek projekta sadaļām?
ievērots, absolvents uzreiz pēc stuLīdz šim esam apguvuši jau vaidijām ir pietiekami labi sagatavots, rāk nekā 50 procentus no kopējā
lai iekļautos darba tirgū.
darbu apjoma, bet lielākās grūtības mums sagādā nepieciešamais
Esat uzsākuši arī reformas līdzfinansējums. Universitātei šī
LLU, un visskaļāk līdz šim projekta realizācijai jāiegulda apizskanējusi iecere par Eko- tuveni miljons latu, kas jāatlicina
nomikas un Sociālo zinātņu no studentu līdzmaksājumiem par
fakultātes apvienošanu.
studijām un saimnieciskās darbības
Jā, minētajās fakultātēs bija rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.
salīdzinoši liels maksas un nepilna Esam pabeiguši darbus Tehniskajā
laika studentu skaits, kas šobrīd un Meža fakultātē, pils telpu daļēju
ir sarucis. Esam izveidojuši darba labiekārtošanu, gandrīz pabeigts
grupu, kura strādās pie fakultāšu veterinārmedicīnas klīnikas proapvienošanas projekta. Vēlos uz- jekts, bet vēl priekšā Valdekas pils
svērt, ka šis process būs fakultāšu renovācijas darbi, jauna Pārtikas
apvienošana, nevis pievienošana, tehnoloģiju fakultātes mācību kortādēļ meklēsim risinājumus, kā pusa celtniecība Rīgas ielā 22, kā arī
saglabāt abu fakultāšu piedāvātās pils, Lauku inženieru fakultātes un
studiju programmas, kuras eksper- 10. dienesta viesnīcas pielāgošana
tu komisija novērtējusi atzinīgi.
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Projekts jāpabeidz līdz 2014. gada
Kā viens no risinājumiem nogalei.
studējošo skaita palielināšanai
Diemžēl mums nācās atteikties
tiek piedāvāts ārvalstu studen- no Klimata pārmaiņu finanšu
tu piesaiste. Cik perspektīvi tas instrumenta programmā plānotā
ir no LLU pozīcijām?
projekta par trīs universitātes ēku,
Neapšaubu, ka tas ir virziens, tostarp Lauku inženieru fakultātes,
kurā jāstrādā, tomēr jāsaprot, ka energoefektivitātes paaugstināšane visās jomās būs iespēja piesaistīt nu, jo iepirkuma rezultāti neatbilda
ārvalstu studentus lielā skaitā. Te plānotajam finansējumam, bet
vairāk būtu jāorientējas uz maģistra samazināt darbu apjomu mums
studiju programmām, jo tās apgūt neļāva.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izmantojat
jauno e-skolēna
apliecību?
Dainis, mācās
Amatu vidusskolā:
– Jā, izmantoju. Man patīk,
jo īpaši tāpēc,
ka iepriekš visu
laiku autobusā pats maksāju 50
santīmus par braucienu, bet tagad
ģimenes līdzmaksājums ir tikai 25
santīmi. Vecāki ieskaita naudu, bet
es – braucu. Tiesa, gadās reizes, kad
autobusā tas pīkstulis nenostrādā
un karte it kā atsaka, taču man vienmēr drošībai ir līdzi tie santīmi. Ja nu
kas, vismaz nebūs jākāpj ārā.
Jolanta, 8. klases skolniece:
– Tā ir ļoti ērta.
Agrāk skolēna
apliecība bija
mīksta, vajadzēja domāt,
kur likt, lai nesaburzās, bet šo
droši var likt makā. Tāpat tagad
man nav līdzi jānēsā divi dokumenti – skolēna apliecība un vēl
mēnešbiļete. Iepriekš ir gadījies,
ka mājās aizmirstu apliecību un
autobusā man netic, jo mēnešbiļete bija jāuzrāda kopā ar to.
Ve r o n i k a ,
skolnieces
mamma:
– E-apliecību
esam paņēmuši, taču praktiski to neizmantojam. Tā ir neizdevīga. Meitai jābrauc ar diviem autobusiem, četras
piecas reizes dienā, bet, cik saprotu,
ar karti dienas limits ir tikai divas
reizes. Ko darīt, ja bērnam jābrauc
uz pulciņu, treniņu? Draudzene
stāstīja, ka ļoti jāseko līdzi, kas notiek bankas kontā – reiz viņai divus
latus par braucienu atņēma!
Ināra, mamma:
– Dēls to izmanto tikai
kā skolēna apliecību, kontu
neesam aktivizējuši, jo pēc tā nav vajadzības – viņš
uz skolu iet kājām. Kolēģe stāstīja,
ka nemaz tik laba tā sistēma nav.
Piemēram, no kartes atskaita 50
santīmus, lai gan par braucienu
jāmaksā tikai 25. Turklāt vecākiem,
ja naudu pārskaita no citas bankas,
nepienākas nekādas atlaides.
Niks, 7. klases
skolnieks:
– Man patīk.
Vienu reizi
gan, braucot
uz skolu, man
karte autobusā nedarbojās. Šoferis teica, ka
bankas kontā nav ieskaitīta nauda,
un 25 santīmus nācās samaksāt no
savas naudas. Tā arī bija – mamma
aizmirsa ieskaitīt naudu. Ģimenei
šķiet, ka šādi ir labāk – tagad
skaidra nauda man jādod tikai
pusdienām.
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Probācijas darbinieki gatavi streikam;
Jelgavas nodaļa palikusi bez vadītāja
No 1.lpp.

Ja arodbiedrībai neizdosies panākt vienošanos ar dienesta vadību,
darbinieki ir gatavi streikot. «Par
streika norises laiku un detaļām
vēl neesam vienojušies, bet ir
skaidrs, ka streiks izpaudīsies kā
darba pienākumu nepildīšana.
Sabiedrību šis streiks neietekmēs
tik būtiski kā tad, ja streikotu,
piemēram, autobusu šoferi vai
aviācijas dispečeri, tomēr jāatzīst:
ja netiek kontrolēta sodu izpilde,
var palielināties recidīva risks,»
tā bijušais Jelgavas Probācijas
dienesta vadītājs. Jelgavas nodaļā
strādā 17 darbinieki, un vidēji vienam ir 30 – 40 uzraudzības lietu.
Probācijas dienesta darbinieki
uzrauga nosacīti notiesātos, pirms
termiņa atbrīvotos no ieslodzījuma, piespiedu darbu izpildi, kā arī
izstrādā probācijas programmas

personām un novērtējumus tiem
ieslodzītajiem, kuri pretendē uz
pirmstermiņa atbrīvošanu.
Arodbiedrības pārstāvis J.Soko
lovs uzskata, ka darbinieku prasības nav pārmērīgas un prasītie 400
lati «uz rokas» būtu pieņemams
atalgojums. «Bieži dzirdēts, ka
darbs ir interesants un cilvēki labprāt strādātu, bet, ja nevar savilkt
galus kopā, nākas meklēt citus
variantus,» tā viņš. Viņaprāt, prasītais atalgojums būtu pietiekams,
lai darbinieki neaizietu uz privāto
sektoru un nemeklētu darbu, kur
maksā vairāk, bet kurš ir ārpus Jelgavas. Šobrīd vidējā alga dienestā
vecākajam referentam ir 220 lati
«uz rokas», no kuriem viens procents jeb divi lati ir piemaksa par
to, ka darbs ir bīstams.
Probācijas dienestā kopumā
valstī ir ap 370 darbinieku.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Modernākā vetklīnika
Baltijā darbu sāks februārī

Meklē «Gada brīvprātīgo 2012»
 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu brīvprātīgā
darba popularizēšanu,
Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) aicina
valsts un pašvaldības
iestādes, pilsētas uzņēmumus, biedrības un
nodibinājumus līdz 20.
novembrim izvirzīt brīvprātīgā darba veicējus
nominācijai «Gada brīvprātīgais 2012».
Konkursa rīkotāji informē, ka apbalvojumu piešķirs par sistemātiski
veiktu brīvprātīgā darbu Jelgavas
pilsētā un to pasniegs svinīgā pasākumā 4. decembrī Sabiedrības
integrācijas pārvaldē. Piesakot
apbalvošanai brīvprātīgā darba
veicēju, ir jāiesniedz pieteikuma
anketa un rekomendācija. Anketā
jāmin, par kādiem nopelniem
kandidāts ieteikts apbalvojumam,
norādot brīvprātīgā darba veikšanas periodu, brīvprātīgā darba apjomu un kvalitāti, kā arī jāiesniedz

kandidāta īss dzīves apraksts.
Pieteikuma anketai var pievienot
atsauksmes, brīvprātīgā darba
līgumus, publikācijas, fotogrāfijas.
Pieteiktos kandidātus un viņu veikumu apkopos un izvērtēs speciāli
izveidota darba grupa.
Pieteikuma anketa elektroniskā
formātā pieejama SIP mājas lapā
www.sib.jelgava.lv, bet izdrukātu
anketu var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
Aizpildītie pieteikumi jāiesniedz
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Papildu
informāciju var saņemt SIP, zvanot
pa tālruni 63024309.
Jāpiebilst, ka šāda balva Jelgavā
tika iedibināta pērn un kā pirmie
balvu «Gada brīvprātīgais 2011» no
izvirzītajiem 15 pretendentiem saņēma trīs cilvēki – Latvijas Sarkanā
Krusta Jelgavas Jaunatnes nodaļas
vadītājs Māris Liscovs, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Daina Ivulāne un pensionētā
skolotāja Solveiga Nelsone.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļa izsludina
konkursu uz vakanto Klientu apkalpošanas daļas inspektora –
valsts civildienesta ierēdņa amatu
(1 vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā).
Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa
pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejama mājas lapā: www.vsaa.lv, sadaļā
«Aktualitātes» – «Darba piedāvājumi» – «Pieteikuma anketa») 20 dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas «Latvijas Vēstnesī». Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2. kārtā. Pieteikšanās termiņš – līdz 2012. gada 21. novembrim.
Dokumentus, lai pieteiktos konkursam, iesniegt VSAA Jelgavas reģionālajā nodaļā, Pasta iela 43,
Jelgava, LV-3001 (ar norādi «Konkursam»), vai pa e-pastu: Jelgava@vsaa.lv.
Tālrunis uzziņām 63022568; fakss 63084421.

Foto: Ivars Veiliņš
Šobrīd 5376 kvadrātmetrus plašajā veterinārajā klīnikā ir pabeigti būvniecības darbi un ar mūsdienīgākajām iekārtām aprīkotas dažas operāciju zāles. Taču lielākā daļa telpu aprīkojumu vēl tikai
gaida. Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs Dūrītis stāsta, ka tas tiks piegādāts un uzstādīts
tuvāko mēnešu laikā, līdz ar to klīnika darbu varēs sākt tikai nākamā gada sākumā.
 Ritma Gaidamoviča

Pēc septiņu mēnešu
būvniecības Jelgavā izveidota modernākā veterinārā klīnika Baltijas
valstīs. Tajā praktiskos
veterinārmedicīnas aspektus turpmāk apgūs
LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes (VMF) studenti. Šobrīd pabeigta tikai klīnikas telpu
būvniecība, dažās operāciju zālēs uzstādīts
aprīkojums, taču lielākā
daļa telpu vēl tikai gaida
savas iekārtas. VMF dekāns Ilmārs Dūrītis lēš,
ka klīnika praktiski strādāt varētu sākt nākamā
gada februārī.
Šis ir pēdējos gados lielākais veterinārmedicīnas nozares projekts
Latvijā – pie esošās veterinārās klīnikas blakus fakultātei uzbūvēta
jauna mazo dzīvnieku klīnika un
stacionārs, jauna lielo dzīvnieku
klīnika, kopumā 2838 kvadrātmetri, kā arī rekonstruēts esošās
klīnikas korpuss un lielo dzīvnieku
stacionārs 2538 kvadrātmetru
platībā. Veterinārmedicīnas klīnikas būvniecībā ieguldīti vairāk
nekā 3,29 miljoni latu, un tā tika

atklāta 2. novembrī. Jāpiebilst,
ka šis ir viens no lielākajiem LLU
projektiem, apgūstot 12,7 miljonu
latu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējumu, kas atvēlēts
augstskolas infrastruktūras modernizēšanai.
Pilsētas mērs Andris Rāviņš
atklāšanas pasākumā atzina, ka,
redzot paveikto, rodas pārliecība,
ka šis ir veiksmīgs ieguldījums
nākotnē. «Es gan gribu teikt,
ka ēkas uzcelšana noteikti bija
vieglākais, grūtāk būs piepildīt šīs
telpas ar gudrību, nozīmīgiem zinātnes pētījumiem, atklājumiem,
lai celtu savu kvalifikāciju un
mūs ieraudzītu Eiropā kā zinošus
pamatīga darba darītājus,» tā
A.Rāviņš, spriežot, ka tagad tik tiešām Jelgavai vajadzētu būt valsts
veterinārmedicīnas centram.
Tiklīdz klīnika tiks pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām diagnostikas iekārtām, piesaistīts
zinātniskais personāls, šī klīnika
kalpos kā studentu praktiskās apmācības centrs, klīnisko pētījumu
bāze un kā bāze tālākai izglītībai
jau praktizējošiem veterinārārstiem, kur pieņems arī dzīvniekus
ārstēšanai. Klīnikas telpas ir piemērotas govju, aitu, kazu, cūku,
zirgu, mazo dzīvnieku izmeklēšanai. Vienlaicīgi klīnikas stacionārā
varēs uzturēties 14 govis, 10 – 16

aitas, 14 zirgi, 14 lielo šķirņu suņi,
20 mazo šķirņu suņi un kaķi, kā arī
eksotiskie mīļdzīvnieki.
Klīnikā izbūvēti pieci operāciju
bloki lielajiem un mazajiem dzīvniekiem, vizuālās diagnostikas
nodaļa ar rentgenogrāfijas, ultrasonogrāfijas, datortomogrāfijas,
endoskopijas iespējām. I.Dūrītis
uzsver, ka viens no būtiskākajiem
ieguvumiem, kāda nav nekur
citur Baltijas valstīs, ir vizuālā un
audiālā pārraides sistēma. Proti,
students, auditorijā vai semināra
telpā pieslēdzoties internetam,
varēs vērot, kas notiek operāciju
zālē. Viņam būs iespēja neklātienē piedalīties operācijā. «Šādā
veidā varēsim konsultēties arī ar
kolēģiem ASV, lai sasniegtu labāku
rezultātu,» piebilst dekāns.
Jauno kompleksu paredzēts
attīstīt kā references klīniku – pateicoties labākajiem speciālistiem
un modernākajai aparatūrai valstī,
uz šejieni no citām klīnikām tiks
nosūtīti pacienti ar īpaši sarežģītām problēmām. Tāpat jaunā
infrastruktūra būs noderīga arī
diplomu jau saņēmušajiem veterinārārstiem, kas varēs tālākizglītoties – iepazīties ar jaunām diag
nostikas un ārstēšanas metodēm.
Klīnikas stacionārā dzīvniekiem
palīdzība tiks sniegta 24 stundas
diennaktī.
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Īsi
 Šodien, 8. novembrī, Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks jaundzimušo jelgavnieku
sveikšana. Mazuļiem, kuri dzimuši
no augusta līdz Mārtiņiem, Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
pasniegs piemiņas karotītes ar Jelgavas
pilsētas simboliku, apsveikumu un arī
grāmatu. Uz pasākumu uzaicināti
123 mazie jelgavnieki. Vecāki, kuri
saņēma ielūgumu, bet dažādu iemeslu
dēļ nevar ierasties pēc karotītes, dāvanu
var saņemt Jelgavas domes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
1. stāvā.
 No novembra uz nezināmu laiku
darbu pārtrauc vienīgā mākslas galerija pilsētā «Suņa taka», kas atradās
Dobeles ielā 68. Solis par galerijas
aizvēršanu apspriests jau kādu laiku, jo
šogad beidzas īres līgums ar ēkas īpašnieku, ko viņš nav vēlējies pagarināt,
līdz ar to galerijai bija jāatbrīvo telpas.
«Taču arī mums pašiem šķiet, ka sevi
šajās telpās bijām izsmēluši: gribam būt
citādāki – lielāki, multifunkcionālāki. Tā
ir saulainā nākotne, ko ceram īstenot.
Galerija nepazudīs,» tā saimniece Ilona
Drīliņa, uzsverot, ka galerija kā biedrība
ir īstenojusi dažādus pasākumus, akcijas un tas arī tiks turpināts. Tādējādi
vienīgās izmaiņas esot apstāklis, ka apmeklētājiem liegta iespēja fiziski baudīt
izstādes galerijas telpās. Taču saimnieki
šobrīd jau lūko pēc jaunām telpām.
Līdzko tās tiks atrastas, atbilstoši iekārtotas, «Suņa taka» atkal pie sevis
gaidīs mākslas cienītājus. Jāpiebilst, ka
galerija «Suņa taka» Jelgavā darbojās
vairāk nekā četrus gadus.
 Pēc atjaunošanas darboties atsācis Jelgavas Romas katoļu katedrāles
torņa pulkstenis, kas nu rāda precīzu
laiku un ik pēc 15 minūtēm zvana.
Tas katru dienu zvanīt sāk pulksten 6
un beidz pulksten 22. Katoļu draudzes
bīskaps Edvards Pavlovskis apstiprina,
ka beidzot ir izdevies atjaunot baznīcas
torņa pulksteni un nu tas rāda precīzu
laiku. Pulkstenis baznīcas tornī zvana ar
diviem dažādiem zvaniem – tas skan ik
pēc piecpadsmit minūtēm. Piemēram,
pulksten 13.15 – vienu reizi ar mazo
zvanu, 13.30 – divas reizes ar mazo
zvanu, 13.45 – trīs reizes ar mazo
zvanu, pulksten 14 – četras reizes ar
mazo zvanu un divas reizes ar lielo.
Lielais zvans nozvana apaļo stundu
skaitu, tādējādi pulksten 15 lielais zvans
noskan attiecīgi trīs reizes, pulksten
16 – četras.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu uz Nākotnes
kultūras nama vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada
pašvaldības Kultūras nodaļā, 406. kabinetā,
Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63024658. Pieteikšanās
termiņš – 2012. gada 16. novembris.

Jelgavā zināšanas papildina topošās skaistumkopšanas speciālistes no Lietuvas
 Ilze Knusle-Jankevica

Piecas Viļņas Biznesa pakalpojumu profesionālās izglītības
centra pēdējo kursu
audzēknes Jelgavas
Amatu vidusskolā apgūst skaistumkopšanas speciālista profesiju. Meitenes trīs
nedēļas gan mācīsies
nodarbībās, gan strādās praktiski Jelgavas
salonos.
Pieredzes apmaiņas brauciens
tiek īstenots Leonardo da Vinči
mobilitātes projekta «Permanent Make-up To the Secret of
Beauty» gaitā. Jelgavas Amatu
vidusskolas direktore Edīte Bišere stāsta, ka lietuviešu meitenes mācās kopā ar audzēkņiem,
kuri apgūst tērpu stila speciālis-

ta un friziera profesiju. «Viņas
šeit nebrauc tikai skatīties – viņām viss jādara pašām, tāpēc
paredzēts, ka meitenes pēdējo
nedēļu pašas darbosies salonos
«Rebeka», «Bagira» un «Skaistuma ēra», veicot gan manikīru,
gan dažādas sejas procedūras,»
norāda direktore, solot projekta
noslēgumā sarīkot abu skolu
audzēkņu darbu skati. Jāpiebilst, ka līdzās specializētajiem
mācību priekšmetiem lietuviešu
meitenes apgūst arī valodas
– latviešu, krievu un angļu.
Viļņas izglītības centra skolotāja Gintare Mateikaite norāda,
ka visas piecas meitenes apgūst
dekoratīvās kosmētikas kosmētiķa specialitāti un Jelgavā
izzina, kādas darba metodes
te tiek izmantotas, kādas ir
modes tendences, kā arī mācās
saskarsmi. «Tas, ka audzēkņi
pabijuši citur, ir acīmredzami.

Viņi uzzina daudz praktisku lietu un veido paši savu zināšanu
bagāžu,» tā G.Mateikaite, piebilstot, ka tādējādi viņi ceļ arī
savu konkurētspēju. Lietuvietes
priecātos, ja izdotos atstāt labu
iespaidu un vēlāk arī Jelgavas
skolas audzēkņi brauktu stažēties pie viņām.
Šī gan nav pirmā reize, kad
Amatu vidusskola sadarbojas ar
lietuviešiem. E.Bišere norāda,
ka pirms gada Jelgavā desmit
dienas stažējās skolotāji no
Klaipēdas un Viļņas, un tieši
viņiem radās priekšlikums
sadarbību turpināt. Viļņas
Biznesa pakalpojumu profesionālās izglītības centra vadība
ir piedāvājusi slēgt sadarbības
līgumu, jo abās skolās apgūstamās specialitātes ir līdzīgas,
un, visticamāk, tas vēl šogad
tiks izdarīts.
Jāpiebilst, ka Amatu vidus-

skolas friziera specialitātes
audzēknes nule kā atgriezušās
no starptautiskās izstādes konkursa «Baltic Beauty 2012»,
kur guvušas labus panākumus.
1. vietu kategorijā «Kreatīvs»
ieguva Roksana Liepiņa. «Te
vajadzēja gariem matiem 20
minūšu laikā izveidot dienas
frizūru, bet pēc tam to tādā
pašā laikā pārveidot par vakara
frizūru,» stāsta skolotāja Jeļena
Koļesņikova. Savukārt 3. vietu
tehniskajā kategorijā ieguva
Karīna Risova. «Uzdevums bija
līdzīgs, tikai ar īsiem matiem un
laika bija vairāk – 25 minūtes
pirmajai un 35 minūtes otrajai
frizūrai,» tā skolotāja, uzsverot, ka konkursā profesionālo
skolu audzēkņi startēja kopā
ar praktizējošiem speciālistiem.
Audzēknes konkursam sagatavoja J.Koļesņikova un Olga
Panfjorova.

Trīs nedēļas Jelgavas Amatu vidusskolā savu pieredzi papildina piecas topošās dekoratīvās kosmētikas kosmētiķes no Viļņas. Viena no
pirmajām tēmām, ko meitenes apguva, bija make-up veidošana.
«Esmu novērojusi, ka pie jums sievietes vairāk izvēlas auksto toņu acu
ēnas – rozā, lillā –, bet pie mums – silto: gaiši brūnu, persiku krāsu,
gaiši dzeltenu. Domāju, ka izvēli nosaka cilvēka temperaments un
raksturs, tomēr ne vienmēr izvēlētais tonis ir tas pareizais: kosmētika
jāpieskaņo acu krāsai, ādas krāsai, matiem, apģērbam, manikīram.
Tam ir jāpastiprina efekts, nevis jākļūst par defektu,» ir pārliecināta
lietuviete Inesa Aleksejeva (no kreisās).
Foto: Ivars Veiliņš
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Ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

Aktuāli: e-skolēna apliecības
 Sintija Čepanone

Elektroniskās Jelgavas pilsētas skolēna apliecības ieviešana un izmantošana norēķiniem pilsētas autobusos vecāku vidū radījusi plašas
diskusijas. Vieni šo sistēmu kritizē un norāda uz nelietderīgi iztērētiem
līdzekļiem, citi to vērtē pozitīvi un jau pašlaik interesējas par iespējām
skolēna apliecībai piesaistīt papildu funkcijas, teiksim, to izmantot arī
norēķiniem par bērnu maltīti skolā. «Apzināmies, ka e-apliecība ir jauns
produkts un nepieciešams laiks, lai pie tā pierastu. Tāpat vēl pašlaik
turpinās sistēmas pilnveidošana, un esam pateicīgi ikvienam, kurš,
saskāries ar problēmsituāciju e-kartes lietošanā, izrāda vēlmi un interesi
to risināt. Katrs šāds gadījums mums ir mācība, jo visas situācijas niansēs prognozēt nav iespējams, un bez klienta, kurš šo sistēmu izmanto
ikdienā, novērst trūkumus būtu daudz grūtāk,» norāda SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) valdes loceklis Pēteris Salkazanovs.
Pašlaik Jelgavas skolās elektroniskās
skolēna apliecības izsniegtas 5268 bērniem,
taču jāņem vērā, ka ne visi tās izmanto
norēķiniem pilsētas sabiedriskajā transportā. Oktobrī ar e-karti autobusos vidēji
dienā skolēni norēķinājušies ap 1000 reižu.
Pieņemot, ka katrs bērns veicis vismaz
divus braucienus, tie ir vidēji 500 skolēni,
kas šo norēķināšanās sistēmu izmanto arī
praktiski. Jāpiebilst, ka jelgavniekiem, kuri
mācās citās skolās, ir iespēja «SEB bankā»
noformēt Iedzīvotāju karti, kas pilsētas
maršruta robežās arī ļauj braukt ar pašvaldības nodrošināto piecdesmit procentu
atlaidi, un «SEB bankas» Jelgavas filiāles
vadītāja vietniece Žanna Kuļeva informē, ka
līdz šim brīdim Iedzīvotāju karte izsniegta
179 cilvēkiem.
«Jelgavas Vēstnesis» kopā ar JAP valdes
locekli P.Salkazanovu, «SEB bankas» pārstāvi Ž.Kuļevu un Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāju Guntu Auzu vērtē e-apliecības
ieviešanas procesu un skaidro aktuālākos
jautājumus.

Veicina izpratni par finansēm

Šāda elektroniska skolēna apliecība ir
unikāls projekts visā Baltijā, kas ļāvis uzsākt
bezskaidras naudas norēķinu ieviešanu
pilsētas autobusos. Perspektīvā ar e-skolēna
apliecību varēs samaksāt arī par pusdienām
skolā, kā arī apliecību izmantot, skolās
ieviešot caurlaižu sistēmu. Lai e-skolēna
apliecībām nodrošinātu papildu funkcijas,
jau šomēnes pilsētas skolās uz vietas tiks
veikta to programmatūras papildināšana.
«SEB bankas» darbinieki pēc saskaņota
grafika e-skolēna apliecības pārprogrammēs
un skolēniem atdos atpakaļ vienas mācību
stundas laikā, tādējādi netraucējot mācību
procesu. Ja noteiktajā dienā nebūs skolēna
vai viņam līdzi – apliecības, e-skolēna apliecības programmatūru papildinās citā dienā,
iepriekš par to vienojoties ar skolas vadību.
Izvērtējot norēķinus ar e-karti pirmajā
mēnesī, speciālisti atzīst, ka tā ir būtiska
priekšrocība kā pasažieru pārvadātājam,
jo biļešu iegāde notiek elektroniski, tā arī
pašvaldībai, kura dotāciju 50 procentu
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apmērā nu var nodrošināt pēc detalizētas
uzskaites, jo norēķināšanās ar JAP tiek
veikta atbilstoši skolēnu faktisko braucienu
skaitam. Savukārt vecāki kā būtiskāko
priekšrocību min faktu, ka vairs nav jāraizējas par skaidras naudas uzticēšanu
bērnam un mēnešbiļetes regulāru iegādi.
Turklāt, ieskaitot naudu e-skolēna apliecībai piesaistītajā bankas kontā, viņi var
kontrolēt bērna gaitas un internetbankā
sekot līdzi naudas plūsmai. «Būtiski ir arī
tas, ka, autobusos maksājot ar e-skolēna
apliecību, bērnam rodas lielāka izpratne
par finanšu un tehnoloģiju jautājumiem,
par to, kā notiek norēķināšanās ar bankas
maksājumu karti, par naudas plūsmu – rodas jautājumi, tādēļ jo īpaši svarīgi, lai vecāki
ar bērniem runātu, izskaidrotu skolēna
apliecības darbības principus, izmantošanas
nosacījumus un citus aktuālus jautājumus,
kas skar samaksu par braucieniem pilsētas
autobusos,» norāda G.Auza.
Viņa vecākus aicina bērniem atgādināt,
ka skolēna apliecība ir tāds pats dokuments
kā pase un tas arī atbilstoši jāglabā. Līdz šim
brīdim aizvietotas jau aptuveni 100 pazaudētas e-skolēna apliecības. «Ja pirmās apliecības izgatavošana skolēniem ir bez maksas,
jo izdevumus sedz JAP, tad par atkārtotu
apliecības izgatavošanu nozaudētās vai sabojātās kartes vietā vecākiem jau ir jāmaksā
divi lati,» skaidro bankas pārstāve.

– tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem.
«Ir bijušas situācijas, kad vecāki, kuri dzīvo
un strādā ārzemēs, bērnu uzticējuši vecvecākiem vai citiem radiniekiem, taču aizbraucot
nav nokārtojuši nepieciešamos dokumentus,
kas atbildīgajam tuviniekam likumiski ļauj
rīkoties bērna interesēs. Tā bērna pārstāvim nav pilnvarojuma arī parakstīt līgumu
ar «SEB banku» par e-skolēna apliecības
saņemšanu un izmantošanu,» uz nepieciešamību Bāriņtiesā vai pie notāra sakārtot
juridiskos jautājumus norāda G.Auza.
Vecākiem jāapzinās, ka no novembra
norēķins ar e-skolēna apliecību ir vienīgais
veids, kā var izmantot pašvaldības nodrošināto 50 procentu atlaidi vai attiecīgi 100
procentu atlaidi trūcīgo ģimeņu bērniem
pilsētas sabiedriskajā transportā. Ja vēl
oktobrī, kad apliecības darbojās testa režīmā,
skolēniem pastāvēja iespēja, uzrādot to,
samaksāt pusi no biļetes cenas vai attiecīgi
braukt bez maksas, tad kopš novembra šādas iespējas vairs nav. Ja vecāki e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā nav nodrošinājuši
nepieciešamo līdzfinasējumu – 25 santīmus
par katru braucienu –, tad biļete jāiegādājas
skaidrā naudā par pilnu cenu, nesaņemot
līdzfinansējumu no pašvaldības.
Tāpat biļete par pilnu samaksu jāiegādājas tiem skolēniem, kuru e-skolēna apliecība ir mehāniski bojāta vai bloķēta. Šāda
situācija iespējama, ja «iztērēti» visi astoņi
pieļaujamie subsidētie braucieni dienā vai
Atlaide – norēķiniem ar apliecību kontā izveidojies negatīvs atlikums.
Kā būtisku problēmu, ar ko nākas saskarties e-skolēna apliecību izgatavošanas Visas problēmas ir būtiskas
procesā, Izglītības pārvaldes vadītāja min neE-skolēna apliecība darbojas no 1. oksakārtotos juridiskos jautājumus. Ja bērns tobra, tādēļ vēl aizvien notiek problēmu
sasniedzis 16 gadu vecumu, formalitātes apzināšana un sistēmas pilnveidošana, un
viņš drīkst kārtot pats, bet jaunāki bērni tas nebūtu iespējams bez klientiem, kuri
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Kādās situācijās un kur vērsties?
Jelgavas Izglītības pārvaldē, tālrunis 63012461
JIP kompetencē ir visi organizatoriskie jautājumi, tostarp
par pilsētas elektroniskās skolēna apliecības izgatavošanu,
saņemšanu, maiņu. Vecāki JIP var vērsties, lai iegūtu
vispārīgu informāciju par e-skolēna apliecības lietošanu,
darbības principu un iespējām, kā arī kliedētu nedrošību
par vecākiem aktuāliem jautājumiem.
SIA «Jelgavas Autobusu parks», tālrunis 63086161
JAP kompetencē ir jautājumi, kas attiecas uz pasažieru,
šajā gadījumā – skolēnu pārvadāšanu, norēķināšanos
autobusos, biļešu izdruku, maršrutiem. Problēmu situācijās obligāti jāpiefiksē autobusa maršruts, reiss, diena,
kā arī pietura un laiks. Ja autobusa vadītājs nevar izdrukāt
biļeti, obligāti jāpaņem un jāsaglabā no POS termināļa
izdrukātais «atteikuma čeks» jeb izraksts, kurā norādīts
iemesls, kāpēc darījums atteikts, – tas ļaus identificēt
katru konkrēto gadījumu.
«SEB bankā», tālrunis 8777
Bankā jāvēršas par visiem jautājumiem, kas skar finanšu
plūsmu un norēķinus ar konkrētu e-skolēna apliecību,
tostarp gadījumos, ja skolēns kaut kādu iemeslu dēļ
autobusā nevar norēķināties ar e-skolēna apliecību un
saņem «atteikuma čeku». Tas obligāti jāsaglabā, lai bankas darbinieki var redzēt atteikuma iemeslu un klientam
izskaidrot konkrēto situāciju. Tāpat bankai jāzvana, lai
nobloķētu pazaudētu karti.

norāda uz problēmsituācijām. P.Salkazanovs
skaidro, ka pašlaik JAP vidēji dienā saņem
vienu divas sūdzības, kas skar e-skolēna
apliecību izmantošanu, un salīdzinājumā
ar šīs sistēmas ieviešanas sākumposmu
sūdzību skaits ir būtiski samazinājies. Tas
apliecina, ka lielākās nepilnības, pateicoties
vecāku ieinteresētībai, ir novērstas.
Speciālisti uzsver, ka nav mazsvarīgu
problēmu – katrs ierosinājums, pretenzijas vai vecāku stāstījums par noteiktu
problēmsituāciju ir būtisks un tiek risināts
individuāli, tādēļ, informējot par problēmu,
pirmām kārtām jāizvērtē iestāde, kuras
kompetencē ir konkrētais jautājums, un
maksimāli detalizēti jānorāda situācija un
apstākļi, lai konkrēto gadījumu būtu iespējams identificēt un rast risinājumu.
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Elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna apliecība: jautājumi un atbildes
Kā jārīkojas, ja e-skolēna apliecība nozagta, pazaudēta vai sabojāta vai skolēns nomainījis izglītības
iestādi?
Šādā gadījumā ir jāinformē bankas pārstāvji. Nozagta
vai pazaudēta e-skolēna apliecība uzreiz jānobloķē, lai
to ļaunprātīgi nevarētu izmantot cita persona. To var
izdarīt, zvanot pa tālruni 8777 vai uz to nosūtot īsziņu
«STOP skolēna personas kods». Pieteikties jaunai kartei
iespējams bankā, taču atkārtotas e-skolēna apliecības
izgatavošana ir maksas pakalpojums – tā cena ir divi lati,
un šī summa jānodrošina konkrētā skolēna e-apliecībai
piesaistītajā kontā.
E-skolēna apliecība ir derīga trīs gadus. Ja skolēns
nomainījis izglītības iestādi, nākamajā mācību gadā,
mainot skolu, būs jāmaina arī karte. Taču, kamēr tām
vienīgais elektroniskais pielietojums ir autobusu biļešu
iegāde, jaunas e-skolēna apliecības izgatavošana nav
obligāts nosacījums. Perspektīvā, mainot skolu, kartes
izgatavošana būs jāpiesaka jaunajā izglītības iestādē,
kura par to informēs JIP, un jaunas e-skolēna apliecības
izgatavošana būs maksas pakalpojums.
Jāpiebilst, ka skolēns ir e-apliecības lietotājs, bet apliecība
ir bankas īpašums, tādēļ, šo apliecību atrodot, tā jānodod
bankā. Cita persona to nedrīkst lietot.
Kad pašvaldība kontā ieskaita transporta kompensāciju?
Pašvaldības dotācija e-skolēna apliecībām tiek piesaistīta
reizē ar to izgatavošanu. Dotācija tiek piešķirta tikai Jelgavā deklarētiem skolēniem, izņemot bērnus, kas apgūst
pirmsskolas izglītības programmu, – viņi sabiedriskajā
transportā var braukt bez maksas. Ja skolēns Jelgavā
deklarējas pēc kartes izgatavošanas, tad subsīdija kartei
tiek piesaistīta, tiklīdz informācija par deklarēšanos
saņemta.
Taču būtiski, ka braukt par puscenu skolēns var tikai tad,
ja vecāki kontā ir nodrošinājuši nepieciešamo līdzfinansējumu. Minimālā summa, kas vecākiem jānodrošina bērna
kontā, ir 50 procenti no pilnas biļetes cenas jeb 0,25 lati

– šī summa atļauj par puscenu pilsētas autobusā braukt
vienu reizi. Otru pusi sedz pašvaldība, un pašvaldības
kompensācija kontā tiek saņemta darījuma apstrādes
brīdī. Jāpiebilst, ka pašvaldības dotācija ir 50 procentu
apmērā, bet tiek kompensēti ne vairāk kā divi lati dienā
vienam izglītojamajam. Vecāki aicināti sekot līdzi bērna
bankas konta stāvoklim un, lai saņemtu pašvaldības dotāciju, nodrošināt kartē braucienam nepieciešamo naudu.
Kā rīkoties gadījumos, kad ar e-skolēna apliecību
autobusā norēķināties nevar?
Katra šāda situācija, kad ar e-skolēna apliecību autobusā nevar norēķināties, ir jāvērtē individuāli – šādos
gadījumos skolēnam no autobusa šofera obligāti jāpaņem «atteikuma čeks» un ar to jāvēršas bankā. Iemesls
varētu būt, piemēram, kāda tehniska kļūme, iespējams
arī, ka nauda bankas kontā vēl nav ienākusi vai e-apliecība ir bloķēta – bankas speciālisti katru gadījumu
klientam izskaidros. Autobusā, piedzīvojot šādu situāciju, skolēnam jāpaņem «atteikuma čeks» un jāiegādājas
biļete par pilnu cenu – 50 santīmiem. Taču, ja skaidras
naudas viņam nav, autobusa šoferis bērnam līdz 15 gadu
vecumam nedrīkst likt izkāpt no autobusa – to paredz
likums –, tādēļ šādās situācijās bērnam līdz 15 gadu
vecumam nav jāizkāpj no autobusa – viņš var turpināt
ceļu. Bet vecākiem ar saņemto «atteikuma čeku» obligāti
jāvēršas bankā, lai noskaidrotu problēmu.
Jāpiebilst, ka vecākiem, ieskaitot naudu e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā, jāņem vērā, ka nepieciešams papildu laiks, lai reāli notiktu naudas pārskaitījums no vienas
bankas uz citu – nauda atkarībā no darījuma veikšanas
laika kontā var tikt ieskaitīta kā tajā pašā dienā, tā arī
nākamajā. Turklāt norēķinos ar e-skolēna apliecību tiek izmantota bezkontakta tehnoloģija, tādēļ nauda darījumiem
kartē ir pieejama četru stundu laikā no ieskaitīšanas brīža
– tikai tad arī POS terminālis varēs nolasīt informāciju.
Tāpat būtiski atcerēties, ka dienas darījuma summa ir četri
lati – iespējams, ka bērns autobusā ar e-apliecību nevar
norēķināties, jo ir iztērēts dienas limits.

Kāpēc, ja skolēns autobusu izmanto vairāk par astoņām reizēm dienā, pašvaldība papildu braucienus
nekompensē?
Limitēt braucienu skaitu dienā vienam skolēnam nepieciešams, lai varētu prognozēt transporta dotācijām paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus. Un ierobežojums
– astoņi braucieni dienā vienam bērnam, kas naudas
izteiksmē ir divi lati, – noteikts, izvērtējot skolēnu reālās
vajadzības izmantot pilsētas autobusus. Vairums skolēnu
nokļūšanai uz skolu izmanto vienu autobusu, tāpat arī lai
apmeklētu interešu izglītības nodarbības, un tie ir četri
braucieni dienā. Taču pašvaldība arī paredzējusi iespēju,
ka, lai nokļūtu izglītības iestādē, bērnam nākas braukt ar
diviem autobusiem katrā virzienā, tieši tādēļ braucienu
skaits noteikts ar zināmu rezervi.
Ja skolēns, norēķinoties par braucienu ar e-apliecību
pilsētas autobusā, vienas dienas laikā brauks vairāk
nekā astoņas reizes, par katru nākamo braucienu, sākot
no devītā, jāpērk biļete par 50 santīmiem, samaksu veicot
skaidrā naudā. Taču, ja vecāki aprēķinājuši, ka atsevišķās
situācijās šāda sistēma ģimenes budžetam nav izdevīga,
viņi var izvēlēties alternatīvu un bērnam iegādāties mēnešbiļeti – tās cena ir 20 lati, turklāt arī šādā gadījumā
daļu no mēnešbiļetes cenas dotē pašvaldība. Proti, ja
pieņem, ka pasažieris dienā ar sabiedrisko transportu
pārvietojas divas reizes, tad viena brauciena maksa ir 33
santīmi, nevis 50; ja braucienu skaits ir lielāks, attiecīgi
sarūk arī maksa par katru braucienu. Jāpiebilst, ka šī
mēnešbiļete nav personalizēta, tāpēc to var izmantot
jebkurš ģimenes loceklis.
Kāpēc ir bijušas situācijas, kad bērns autobusā var
norēķināties ar elektronisko skolēna apliecību, ja
vecāki kartē nav ieskaitījuši naudu?
Apzinoties, ka e-skolēna apliecības sistēma vēl ir jauna
un lietotājiem pie tās ir jāpierod, «SEB banka», domājot
par skolēnu drošību – lai bērns varētu nokļūt mājās pat
tad, ja naudas kaut kādu iemeslu dēļ nav ne kontā, ne
makā –, nodrošina iespēju skolēnam apmaksāt vienu

braucienu ar «tukšu» karti. Tiesa, tādā gadījumā bankas
kontā tiek izveidots negatīvs atlikums un skolēna apliecība tiek bloķēta līdz laikam, kad tas tiek dzēsts.
Būtiski apzināties, ka sistemātiska braukšana ar
«tukšu» karti netiek pieļauta un vecākiem negatīvais
atlikums bankas kontā obligāti jādzēš, pretējā gadījumā tas nokļūst tā saucamajā stop sarakstā un
e-skolēna apliecība tiek bloķēta. Tādējādi bērnam līdz
konta papildināšanas brīdim ir liegta iespēja braukt
ar pilsētas autobusu par puscenu. Pašlaik negatīva
bilance ir jau apmēram 1000 kontos, kas piesaistīti
e-skolēna apliecībām, tādēļ vecāki vēlreiz aicināti
internetbankā regulāri sekot līdzi bērna konta stāvoklim,
nodrošinot, ka tajā ir nauda. Pieredze apliecinājusi, ka
nelielu naudas summu tur vajadzētu ieskaitīt kaut vai
drošības dēļ, arī tad, ja ikdienā jaunā skolēna apliecība
netiek izmantota braukšanai autobusā, jo ir bijušas
atsevišķas situācijas, kad bērni draugu pulkā intereses
vadīti nolemj izmēģināt, kā ar e-skolēna apliecību var
norēķināties autobusā.
Kāpēc nauda no konta atskaitīta par diviem braucieniem, ja skolēns ar e-apliecību maksājis tikai
vienu reizi?
Autobusos uzstādītā sistēma paredz, ka divreiz pēc kārtas
samaksāt par vienu braucienu, ko kompensē pašvaldība,
nav iespējams – subsidēto biļeti vienā un tajā pašā POS
terminālī var izdrukāt tikai ar piecu minūšu intervālu. Šāda
situācija radusies tehniskas kļūmes vai pārpratuma dēļ.
Lai pilnībā izskaustu šādas situācijas, speciālisti turpina
pilnveidot programmatūru, un galvenokārt tiek strādāts
pie tā, lai POS terminālis informāciju no kartes nolasītu un
biļeti izdrukātu tikai tādā gadījumā, ja e-skolēna apliecība
korekti pielikta pie termināļa, nevis, teiksim, tikai gar to
ātri novicināta.
Ir bijuši pārpratumi, jo konta izrakstā darījumi parādās
nākamajā dienā, nevis tajā, kad veikts brauciens, tādēļ
vecāki konta izrakstā aicināti pievērst uzmanību arī
darījumu datumiem.

Kā rīkoties, ja Jelgavas pilsētas skolēna apliecību
bērns nolemj izgatavot tikai tagad?
Ja iepriekš elektroniskā skolēna apliecība nav bijusi
izgatavota, tad bērnam ar iesniegumu jāvēršas savā
skolā. Skola organizē skolēna fotografēšanu un fotogrāfiju
nosūta JIP, kas savukārt piesaka skolēna apliecības
izgatavošanu. Ja skolēns ir deklarēts Jelgavā, bet mācās Aizupes pamatskolā, Ozolnieku vidusskolā, Teteles
pamatskolā vai Svētes pamatskolā un apliecību piesaka
tur, arī šādā gadījumā skolēna fotogrāfiju Izglītības pārvaldei var nosūtīt skola, un JIP pieteiks bankai izgatavot
Iedzīvotāja karti. Taču, ja izglītojamais deklarēts Jelgavā,
bet mācās citā novadā vai iestādē, neskaitot minētās,
tad, lai saņemtu Iedzīvotāja karti, jāvēršas «SEB bankas»
Jelgavas filiālē, kur skolēns tiks nofotografēts, izgatavota
elektroniskā apliecība un slēgts līgums.
Pirmās skolēna apliecības izgatavošana ir bez maksas,
un to dažu dienu laikā pēc JIP pieteikuma saņemšanas
var iegūt «SEB bankas» Jelgavas filiālē. Jāuzsver, ka
gan elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna apliecība,
gan Iedzīvotāju karte izglītojamajam ļauj pārvietoties
ar pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas maršrutu
robežās.
Kā e-skolēna apliecībai piesaistītajā kontā var
ieskaitīt naudu?
Ērtākais un arī vecākiem izdevīgākais veids ir veikt
pārskaitījumu, izmantojot internetbanku. Papildināt kontu
iespējams, izmantojot jebkuras bankas pakalpojumus,
un nauda kontā tiek aktivizēta četru stundu laikā no
ieskaitīšanas brīža. Jāņem vērā, ka atbilstoši bankas pakalpojumu cenrādim par pārskaitījumu var tikt piemērota
komisijas maksa. Tāpat iespējams izmantot pakalpojumu
«Regulārais maksājums».
Taču būtiski atcerēties, ka ar e-skolēna apliecību nav
iespējams veikt iemaksu naudas iemaksas bankomātā.
Lai kontu papildinātu šādā veidā, banka piedāvā izveidot
skolēnam Junioru karti, kas piesaistīta konkrētajam
kontam. Šī karte ir bez gada maksas.

Ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

Basketbola
spēlēs jāmaksā par ieeju

Turpmāk, apmeklējot «Aldara» Latvijas
basketbola līgas (LBL) 1. divīzijas spēles
Zemgales Olimpiskajā centrā, būs jāmaksā
ieejas maksa, informē BK «Jelgava». Ieejas
maksa uz spēli pieaugušajiem būs lats,
bet skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, – 50 santīmi. BK
«Jelgava» pārstāvis Jānis Tiltiņš skaidro,
ka noteikt ieejas maksu BK «Jelgava»
spēlēs ir LBS lēmums, bet tas attiecas tikai
uz 1. divīzijas
spēlēm. 2. divīzijas spēles
skatītāji arī
turpmāk varēs apmeklēt
bez maksas.

Startē šorttreka sacensībās

Lai gan Jelgavas Ledus sporta skolā (JLSS)
šorttreka nodaļas vairs
nav, JLSS audzēkņi piedalījās Ventspils sporta
skolas «Spars» šorttreka
sacensībās. V vecuma
grupā (2002. – 2003. gadā dzimušie bērni)
startēja četri Hokeja nodaļas audzēkņi, bet
Iesācēju grupā (2003. gadā dzimušie un
jaunāki) – pieci slidotapmācības grupu bērni. V grupā 1. vietu ieguva Deniss Vilmans,
2. – Hodass Bogdans, 3. – Roberts Zalāns.
111 metru distancē iesācēju grupā no 23
dalībniekiem visi pieci JLSS audzēkņi spēja
ierindoties pirmajā desmitniekā. Vislabāk
veicās Ričardam Grubinskim, kurš ar rezultātu 22,55 sekundes ierindojās 3. vietā.

sports
Peldētājiem 15 medaļas

Jelgavnieki Latvijas sprinta
čempionātā peldēšanā izcīnījuši 15 medaļas: trīs zelta,
septiņas sudraba un piecas
bronzas. Medaļas izcīnīja
Jānis Maniņš, Gundega Jankovska (attēlā), Vladislavs Peļņiks, Jānis Freimanis, Agnese Bikoviča, Vineta Mežaraupe
un Zane Tīrumniece. «Zane atkārtoja savu
Latvijas rekordu 50 metros uz muguras –
29,71 sekunde –, ko pirms nedēļas uzstādīja Rostokā,» tā peldēšanas skolas direktore
Zelma Ozoliņa. Vēl divas sudraba medaļas
izcīnīja meiteņu stafešu komanda – 4 x 50
m brīvajā stilā (G.Jankovska, Z.Tīrumniece,
V.Mežaraupe un Diāna Timermane) un 4 x
50 m kompleksā (Z.Tīrumniece, A.Bikoviča,
G.Jankovska un D.Timermane).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Arī džudistiem 15 medaļas

Jelgavas atklātajās meistarsacīkstēs džudo
sešās vecuma grupās cīnījās vairāk nekā 400
dalībnieku no Latvijas sporta skolām un klubiem, kā arī sešas komandas no Lietuvas. Jelgavas BJSS audzēkņi izcīnīja 15 medaļas. Zeltu ieguva Artūrs Gorņiks, Kristers Vējš, Rināts
Šaihulovs un Andrejs Rebrovs. Pie sudraba
medaļas tika Vladimirs Ščerbakovs, Andrejs
Pļešivcevs, Juris Putins, Roberts Kabanovs
un Nikolajs Lapšins. Bronza – Maksimam
Jeļinskim, Antonam Kuzminovsam, Ņikitam
Skorbenko,
Ņikitam Miščenko, Aleksim Deviķim
un Svjatoslavam Razmaņičevam.

«Ziemas peldēšana – kā pirts,
tikai ar aukstuma efektu»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Kā vasarā sāku peldēt, tā vēl
neesmu pārstājis. Vakaros eju
uz Lielupi,» stāsta fotogrāfs
Gunārs Timermanis, kuram
starts «Jelgavas roņu kausā
2012» bija debija ziemas peldēšanas sacensībās. «Sajūtas
pēc tā aukstā ūdens ir super –
kā pirts, tikai ar aukstuma
efektu,» tā viņš.
G.Timermanis bija viens no četriem stafetes komandas «Foto roņi» dalībniekiem
– vēl tajā startēja Agris Samcovs, Ruslans
Antropovs jeb Rusantro un Sanda Bērziņa.
Arī Ruslanam un Sandai šīs bija pirmās
sacensības. «Kad mani uzrunāja, man bija
dilemma, tomēr mūs, fotogrāfu, Jelgavā
nav nemaz tik daudz, tāpēc īsti jau nebija
izvēles,» savu dalību sacensībās pamato
R.Antropovs. Savukārt S.Bērziņa startu
novēlējusi savam tētim. «Pagājušajā gadā
viena gāju peldēt, bet izturēju tikai līdz oktobra beigām. Pēc šodienas startiem gribas
teikt: «Tēt, es arī varu!»,» tā viņa, atzīstot,
ka galvenais ir nedomāt, cik auksti, kā es
varēšu, kā peldēšu, bet vienkārši darīt.
Pirmo reizi tik aukstā ūdenī līda arī
Saeimas deputāts Viktors Valainis. «Kad

uzzināju, ka ūdens temperatūra ir tikai
četri grādi, svārstījos – līst vai nelīst ūdenī.
Beigās tomēr ielīdu un to nenožēloju, jo
sajūtas pēc peldējuma ir foršas. Domāju, ka
vismaz reizi izmēģināt to vajag katram,» tā
viņš. Deputāts pieveica 25 metru distanci
brasā. Jāpiebilst – kamēr citi cīnījās ar savu
raksturu un pārbaudīja savas spējas, īsts
sportisks duelis izvērtās 450 metru peldējumā starp igauņiem un angļiem, kuri
pēc janvārī notikušā pasaules čempionāta
ir principiāli pretinieki.
«Jelgavas roņu kauss 2012» bija pirmās
šīs sezonas roņu sacensības Jelgavā, un tajās startēja ap 100 dalībnieku no vairākām
Latvijas pilsētām, Igaunijas, Krievijas un
Lielbritānijas. «Mums bija tikšanās ar angli Kolinu Hilu, kurš plāno februārī rīkot
sacensības savā dzimtenē un ir izteicis
vēlmi no Jelgavas kluba iznomāt aprīkojumu. Kolins ir viens no tiem, kuri šovasar
olimpiskajās spēlēs Londonā organizēja
peldēšanas 10 kilometru maratonu. Tagad
viņš grib veidot tradīciju un katru gadu
rīkot savu ziemas peldēšanas čempionātu,»
stāsta sacensību organizators Aleksandrs
Jakovļevs, piebilstot, ka Jelgavas roņi ir
gatavi kraut busā nepieciešamo aprīkojumu un doties uz Lielbritāniju, lai ne tikai
piedalītos sacensībās, bet arī palīdzētu
kolēģiem organizatoriskos jautājumos.

FK «Jelgava» aicina uz sezonas
pēdējo spēli; ieeja – bez maksas

Sporta pasākumi
 10. novembrī pulksten 16 – volejbols: VK «Biolars/Jelgava» – DU (ZOC).
 11. novembrī pulksten 14 – futbols: FK «Jelgava 2» – Rīgas FS (ZOC).
 13. un 14. novembrī pulksten 14
– Jelgavas skolēnu 42. spartakiāde:
basketbols (Sporta hallē).
 13. novembrī pulksten 17 – basketbols: BK «Jelgava 2» – Vidzemes
augstskola (ZOC).
 16. un 17. novembrī – 12. starptautiskais kērlinga turnīrs, Jelgavas
atklātais čempionāts «Zemgale Cup
2012» (ledus hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Latviešu valodas skolotāja. Varu pasniegt
individuāli. Tālrunis 63021031, 26636641.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Kurjers. Tālrunis 26872900.
Celtnieks. Tīru, remontēju skursteņus,
plītis, mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 27146018.
Krāšņu mūrnieks. Varu mūrēt kamīnus,
plītis, krāsnis, skursteņus, pirtskrāsnis,
siltummūrus. Tālrunis 28893830.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Piedāvā darbu
SIA «Ceļmalas» – kravas automašīnas šoferim darbam ar puspiekabi cisternu miltu
vešanai. Tālrunis 26516050.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Kantainās ozola skaidu briketes. Cena ar
piegādi Ls 105. T.29907466
Apkures briketes, 0,95 Ls/iep. vai 95 Ls/
tonna. Malka, 1 Ls/ 40 l maiss. Var piegādāt. Tālr.25448677.
Ābolus. T.29183128

Pērk
Sudraba un zelta monētas, dažādus ordeņus, apbalvojumus un medaļas. T.28850080
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.

Kluba «Jelgavas roņi» vadītājs Aleksandrs Jakovļevs ne tikai organizē saZvaniet, atbrauksim. T.25454592
censības, bet joprojām arī peld. Un neaizmirst arī par šovu, demonstrējot
skatītājiem savu kapteiņa cepuri, – Aleksandrs ir arī Jelgavas Jahtkluba Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.
Foto: no «Jelgavas roņu» arhīva Dažādi
vadītājs un jahtas «Nord» kapteinis.

Braucieni uz Poliju ar autobusu. T.29588225.
Zāģēju malku. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Transporta pakalpojumi: buss (18 m³, 1
tonna); kravas furgons (40 m³, 3 tonnas).
Tālr.25448677

 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 10. novembrī, pulksten 14 ar spēli pret «Skonto»
Jelgavas futbolisti noslēgs
šo sezonu. Lai gan jau pirms
šī mača noskaidrojies, ka FK
«Jelgava» desmit komandu
konkurencē izcīnījis 7. vietu,
spēle solās būt intriģējoša,
jo «Skonto» turpina cīņu
par sudraba medaļām. Arī
jelgavnieki ir apņēmības pilni cīnīties par uzvaru, tādēļ
īpaši svarīgs būs līdzjutēju
atbalsts.
Lai gan šī sezona jelgavniekiem nav
bijusi īpaši veiksmīga, līdzjutēju atbalsta
ziņā esam līderos, jo tieši «Jelgavas» mājas spēles ir vislabāk apmeklētās čempionātā. Vidēji katru spēli apmeklē vairāk
nekā 600 līdzjutēju. FK «Jelgava» valdes
priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs uzsver,
ka tas ir pietiekami spēcīgs arguments,
lai apgalvotu, ka futbols ir populārākais
sporta veids ne tikai Latvijā kopumā,
kā tas atzīts pēc «MediaCom Latvija»
un sabiedriskās domas pētījumu centra
SKDS veiktās aptaujas rezultātiem, bet
arī Jelgavā. «Vēlamies pateikties visiem
līdzjutējiem un atbalstītājiem, kuri bija
kopā ar mums šajā sarežģītajā sezonā,
un aicinām būt kopā ar komandu arī
sezonas pēdējā spēlē. Jau tradicionāli
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SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.
Jelgavas Jaunais teātris izsaka visdziļāko
līdzjūtību Ingrīdai Vilkārsei viņas meitas
Gunas pāragrajā aiziešanā.

Vai jelgavniekiem sestdien izdosies
atņemt sudraba medaļas «Skonto»
futbolistiem, būs atkarīgs arī no līdzjutēju atbalsta.
Foto: Ivars Veiliņš
esam parūpējušies par to, lai ieeja uz
sezonas pēdējo spēli būtu bez maksas.
Domāsim arī par citām aktivitātēm, lai
sezonu noslēgtu uz pozitīvas nots,» tā
kluba valdes priekšsēdētājs. Savukārt
FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis
Kazakevičs rezumējumu par sezonu sola
dot pēc pēdējās spēles, uzsverot, ka kopumā futbola līdzjutējiem šis čempionāts
varētu palikt atmiņā uz ilgiem gadiem, jo
tik lielas intrigas cīņā par medaļām un
palikšanu virslīgā Latvijas čempionātā
vēl nekad nav bijis.

Aizsaulē aizgājuši
ANNA BORUNOVA (dz. 1952. g.)
GUNĀRS STŪRMANIS (dz. 1958. g.)
ANTONIJA VANAGA (dz. 1918. g.)
VELTA OSTROVSKA (dz. 1927. g.)
ARNIS KRIEVIŅŠ (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 08.11. plkst.15 Meža kapsētā.
ANNA RONE (dz. 1958. g.).
Izvadīšana 09.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
JĀNIS DALBERGS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ŽANIS DALBERGS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ĀRIJA BAUMANE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 13.11. plkst.13 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

12. novembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 41.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1514.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 12.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
12.35 «Laipni lūgti cietumā! Karosta». Dokumentāla filma.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Ielas garumā». Gaujas iela Cēsīs.*
13.30 «Eirobusiņš».*
14.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1514.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 40.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «De facto».*
0.10 «Laika dimensija».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 439.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 14.sērija.
11.35; 12.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 14.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 439.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.*
20.00  «Sibīrijas odiseja». Dokumentāla filma.
21.05 «Lidojuma plāns».
21.35 «No 57.paralēles!» 7.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40  «Varavīksnes cilts». Ģimenes komēdija. 2011.g.

LNT
5.05 «Trauma». 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 30.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretī laimei. Korfu». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 173.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 63. un 64.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 31.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 7.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2». Informatīvs raidījums. 2012.g.
22.15 «Īstvika». ASV seriāls. 7.sērija.
23.10 «Apburtais ierocis». Piedzīvojumu filma. 2000.g.
1.15 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 15.sērija.
2.05 LNT ziņu Top 10.
2.55 «Dzīvnieku instinkti».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 63. un 64.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 173.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 20.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 214.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 29.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 43. un 44.sērija.
9.00 «Kobra 6». 90.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Aizstāvības advokāti». 2.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 45. un 46.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 21.sērija.

15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 565. un 566.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 125.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 41.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 566.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 176.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Nekā personīga».
0.55 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 200.sērija.
1.50 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 9.sērija.
2.40 «Kobra 6». Seriāls. 90.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 214.sērija.
4.15 «Bez tabu».

13. novembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 42.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1515.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 13.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 40.sērija.
11.15 «Garšvielu pavēlniece». Melodrāma. 2008.g.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «100. panta preses klubs».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi».
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Spēlēju, dancoju». Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1515.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 41.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 69.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 440.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 15.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Žalgiris.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 440.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Le Mans.
21.35 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «SeMS. Laboratorija».*
0.40  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 9.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 31.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretī laimei. Sevilja». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 174.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 65. un 66.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 32.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mana mīļotā kāzas». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.05 «Apburtais ierocis». Piedzīvojumu filma. 2000.g.
2.35 «Mil ne Mīl». Iepazīšanās spēle.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 65. un 66.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 174.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 21.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 215.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 30.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 45. un 46.sērija.
9.00 «Kobra 6». 91.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 4.sērija.

tv programma
11.20 «Aizstāvības advokāti». 3.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 47.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 48.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 22.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 566. un 567.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 126.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 567.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Spēle». ASV trilleris. 1997.g.
1.30 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 201.sērija.
2.20 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 10.sērija.
3.05 «Kobra 6». Seriāls. 91.sērija.
3.50 «Bez tabu».
4.25 «Nakts joki».

14. novembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 43.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1516.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 69.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 41.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1516.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 42.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 70.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 441.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 16.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Le Mans.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 16.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 441.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 2.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets». Dok. f.
22.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dok. f.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 54.sērija.
23.45 «SeMS».*
0.15 «Norvēģijas dabā». Dok. filmu seriāls. 2.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 32.raidījums.*
10.05 «Mana mīļotā kāzas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 12.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 175.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 33.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Dok. ser. 3.sērija.
22.15 «Rēgu rakstnieks». Trilleris. 2010.g.
1.05 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.55 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 11.sērija.
2.15 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.55 «Mentālists». Seriāls. 19.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 67. un 68.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 175.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 22.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 216.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 31.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 26.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 47.sērija.
8.30 «Visi mīl Reimondu 3». 48.sērija.
9.00 «Kobra 6». 92.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». Seriāls. 10.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 4.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 49. un 50.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 23.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 567. un 568.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 127.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 43.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 568.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 7.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji». ASV seriāls. 11.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.35 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 202.sērija.
3.20 «Kobra 6». Seriāls. 92.sērija.
4.05 «Bez tabu».

15. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 44.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1517.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 70.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 42.sērija.
11.15 «Province». Vai mūžīgai piemiņai? (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 41. un 42.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1517.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 43.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 71.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad».
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 442.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 17.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets». Dok. f.
13.05 «Sprādzienizturīgs audums». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Patriot.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 17.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 442.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Atlanti.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
23.25 «SeMS».
23.55  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 33.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretīl laimei. Lasvegasa». Melodr. 2009.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 176.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 69. un 70.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». 34.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».

21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raid. 3.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 22.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 4.sērija.
0.15 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.15 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.05 «Mentālists». Seriāls. 20.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 69. un 70.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 176.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 23.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 217.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 32.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 27.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 49. un 50.sērija.
9.00 «Kobra 6». 93.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 7.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 5.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 51. un 52.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 24.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 568. un 569.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 128.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 569.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Svešie: Atdzimšana». Trilleris. 1997.g.
0.05 «Ielu likumi». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
1.50 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 203.sērija.
2.40 «Kobra 6». Seriāls. 93.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 217.sērija.
4.15 «Bez tabu».

16. novembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilmas.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 9.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 71.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 43.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 21. un 22.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 18.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 22.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 43. un 44.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV videofilma.
19.30  «Sasalusī planēta». Dok. f. 2.sērija Pavasaris.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 M.Rebekas solokoncerts Latvijas Nacionālajā operā.
23.50 Nakts ziņas.
0.05 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV videofilma.*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 443.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 18.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Atlanti.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 18.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 443.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Atlanti.
21.50 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
0.30  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 1.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 34.raidījums.*
10.05 «Mīla plakankalnē». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». 22.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 177.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». 35.raidījums.

Ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris
19.00 «Māju sajūta». 7.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Patriotu nedēļa. Zigmara Liepiņa jubilejas koncerts.
23.45 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
2.00 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 71. un 72.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 24.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 218.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 33.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 28.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 51. un 52.sērija.
9.00 «Kobra 6». 94.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 11.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 6.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 53. un 54.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 25.sērija.
15.45 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 9.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 129.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 45.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 10.sērija.
21.30 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
23.20 «Elizabete: Zelta laikmets». Drāma. 2007.g.
1.30 «Starp spēli un mīlu». ASV sporta drāma. 1999.g.
3.45 «Bez tabu».
4.20 «Nakts joki».

17. novembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 23.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Četru bērnu tēvs». Dānijas ģimenes filma. 2005.g.
13.40 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā». 2.daļa.*
15.25 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
Taču, ko iesākt, ja pēkšņi nezini, ko patiesībā vēlies?
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Sasalusī planēta» (ar subt.). BBC dokumentāla
daudzsēriju filma. 2.sērija Pavasaris.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 «Teātris.zip». P.Rozītis. «Ceplis». 1996. gada
Nacionālā teātra izrāde.
0.35 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
divniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.*
14.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
15.00 «Trīs Zemgales rozes. Bauska, Rundāle, Mežotne». Dok. f.
15.09 «Papīrfabrikas stāsti. Līgatne». Dokumentāla filma.
15.15 «SeMS».*
15.45 «Motociklisti».
16.15  «Badijs spēlē basketbolu». Ģimenes filma. 1997.g.
18.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens.
19.00 «No 57.paralēles!» 7.sērija.*
19.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens.
20.35 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
21.05  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 2009.g. 2.sērija.
22.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
23.00 «Lidojuma plāns».*
23.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.

LNT
5.50 «Mātes mīlestības spēks». 177.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Dzīves krustcelēs». Dok. raidījums. 3.sērija.*
13.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 41.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
16.55 «Trīs māsas». ASV seriāls. 10.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 Patriotu nedēļa. «Likteņdzirnas». Melodrāma. 1997.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Rūdolfa mantojums». Traģikomēdija. 2010.g.
23.35 «Zīds». Romantiska drāma. 2007.g.

1.50 «Bez robežām». Biogrāfiska sporta drāma. 1998.g.
3.30 «Labās raganas dāvana». Ģimenes filma. 2010.g.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 25.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 219.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 11. un 12.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 13.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 6.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 41. – 43.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.55 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
16.40 «Vidusskolas mūzikls: Izlaiduma gads». Kom. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Sapinušies». Anim. f. 2010.g.
21.50 «Austrālija». Kara melodrāma. 2008.g.
1.05 «Divkārša neveiksme». Trilleris. 1999.g.
3.00 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 219.sērija.
4.30 «Nakts joki».

18. novembris, svētdiena
LTV1
7.30 Atjaunotā versija. «Si-Si-Dra». Anim. f.
7.40 «Zīļuks». Anim. f.
7.50 «Raganas poga». Anim. f.
8.00 «Redzi, trusi… Tētis brauc uz Londonu!» Anim. f.
8.10 «Burvīga diena». Anim. f.
8.25 «Kas te? Es te!»
8.55 LR proklamēšanas dienai veltīts ekumeniskais
dievkalpojums Doma baznīcā (ar surdotulk.).
10.10 Atjaunotā versija. «Pie bagātās kundzes». Drāma.
11.45 «Trīs Zemgales rozes. Bauska, Rundāle, Mežotne». Dok. f.
11.55 Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai
veltītā Saeimas sēde.
12.30 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV videofilma.
13.25 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
13.55 Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai
veltītā NBS parāde.
14.50 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
16.25 «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
17.25 Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai
veltīts svētku koncerts. Tiešraide no Nacionālā teātra.
18.50 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
19.20 «Province». Mana valsts.
19.55 Valsts prezidenta Andra Bērziņa svētku uzruna pie
Brīvības pieminekļa (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
20.55 «Latvijas himna – visā pasaulē!» Svētku uguņošana. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
21.20 «Laiks atkal mosties». LTV dokumentāla videofilma.
22.20 Pūtēju orķestra Rīga 40 gadu jubilejas galā koncerts
Mūzika iedvesmai.
0.30 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00  «Atgriešanās Bagātību salā». Piedzīvojumu filma.
13.45 «Gaujas senlejas vilinājums. Turaida un Sigulda». Dok. f.
13.55 Tiešraide! Latvijas Republikas proklamēšanas 94.
gadadienai veltītā NBS parāde.
14.50 «Zebra» (ar subt.).*
15.10 «SeMS. Laboratorija».
15.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. Nimburk – VEF Rīga.
18.05 «Krējums... saldais».
18.35  «Kāpiens pēc sapņa». Dokumentāla filma.
19.35 «Olimpieša portrets».*
19.55 «Misija Londonā. Latvijas sportisti Londonas
olimpiskajās spēlēs».
20.55 «Latvijas himna – visā pasaulē!» Svētku uguņošana. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
21.15 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
22.05  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 10.sērija.
23.15 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Fosteru māja iedomu
draugiem». 11.sērija; «Lācītis Padingtons». 9. un
10.sērija; «Betmens 2». 3. un 4.sērija; «Toma un
Džerija piedzīvojumi».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 18.sērija. Čaks, Sāra un
Keisijs dzen pēdas Elijai un Šovam, bet atklāj tikai
to, ka Šovs ir CIP darbinieks, kurš paziņo, ka Čaks ir
tuvu vājprātam integrētā superdatora dēļ.
12.55 «Rūdolfa mantojums».
Latvijas traģikomēdija. 2010.g.
15.10 «Vienkārši neatvairāma».
ASV romantiska komēdija. 1999.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Lielbritānijas
dokumentāls seriāls. 3.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Ceplis». Rīgas kinostudijas sociāla drāma. 1972.
g. Lomās: E.Pāvuls, H.Dancberga, G.Cilinskis,
R.Razuma. Aizvadītā gadsimta 20. gadi. Uzņēmīgais
un apsviedīgais Ceplis prot taisīt naudu un arī manipulēt ar cilvēkiem. Kad ar lielu atvēzienu un lielām cerībām dibinātais uzņēmums bankrotē, Ceplim izdodas
veikli izkļūt no situācijas, un vainīgi izrādās citi.
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TV programma
20.00 TIEŠRAIDE! LNT Ziņu un Top 10 speciālizlaidums
– Valsts prezidenta A.Bērziņa svētku uzruna. Svētku
uguņošana.
21.10 «Basketbols TV».
21.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Mežonīgie Rietumi».
ASV piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.55 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 18.sērija.
2.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.10 «Zīds». Kanādas un Francijas
romantiska drāma. 2007.g.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 26.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 220.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 13. un 14.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 14.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 44. un 45.sērija.*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.50 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
16.00 «Hērbijs: Pilnā aprīkojumā».
ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 6.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
Marčello atved uz detektīvaģentūru savu klienti Benitu, kura interesējas par iespējām apstrīdēt testamentu – Benitas tante ir mirusi dīvainos apstākļos,
bet tantes māju mantojis īrnieks Uģis. Gabrielas un
Roberta uzdevums ir pārbaudīt negaidītā mantinieka
alibi Benitas tantes nāves brīdī. Gabriela un Roberts
dodas uz Zooloģisko dārzu, kur īrnieks Uģis strādā
par dzīvnieku kopēju.
21.00 TV pirmizrāde! «Avatars». ASV un Lielbritānijas
fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
0.10 «Vecpuišu ballīte 2: Pēdējais kārdinājums». ASV
komēdija. 2008.g.
2.00 «Redzēt visu». ASV fantastikas filma. 2009.g.
3.45 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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«Vārds uzņēmējiem»
Bezmaksas holesterīna mērījumi 10.
novembrī Jelgavas Lielajā aptiekā
Jelgavas Lielā aptieka Uzvaras ielā 3 piedāvā veikt
bezmaksas holesterīna mērījumus 10. novembrī no
plkst.11 līdz 14.30. Lūgums pieteikties iepriekš pa
tālruni 63024230.

Lauku labumu, amatnieku un
mājražotāju tirgus –
10. novembrī pie t/c «Valdeka»
Pie t/c «Valdeka» 10. novembrī notiks lauku labumu,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus. Informācija pa
tālruni 29392345 (LMT) (Ilze);
e-pasts: ilze.maurina@apollo.lv.

Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju, Latvijas
eksvēstnieci Somijā un Igaunijā, Triju Zvaigžņu
Ordeņa komandieri Annu Žīguri un žurnālistu
un rakstnieku Juku Rislaki (Jukka Rislakki).

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Jelgavā, Skolotāju ielā 8
aicina vecākus apmeklēt Informācijas nedēļu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
no 12. līdz 17. novembrim.
Mācību procesa laikā vecākiem būs iespējams
apmeklēt mācību stundas, skolas bibliotēku un
kafejnīcu, māmiņu istabu, individuāli tikties ar
klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadību
un atbalsta personālu, vienojoties par tikšanos
iepriekš pa tālruni 63021897 vai sazinoties ar
klases audzinātāju.
Sīkāka informācija skolas mājas lapā:
www.jvmv.lv

Viens no vadošajiem mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā
ar jaunu kokvedēju autoparku piedāvā pastāvīgu darbu
pieredzējušam kokvedēja šoferim LVM un uzņēmuma
meža īpašumos visā Latvijā.
Ja tev ir atbilstoša profesionālā pieredze, ne mazāk kā 1
gads, piesakies!
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakance@rgrupa.lv.
Uzziņas pa tālruni 26478172.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās ar
latviešu valodas apmācību.
• Vecāku maksa mēnesī – Ls 45;
• Ēdināšana dienā – Ls 1,80.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava; tālruņi uzziņām:
29379286, 22319986; mājas lapa:
www.saulitesrakari.lv.
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9.novembrī,
pl. 18:00 plkst.17:30
2012.gada 13.novembrī
Jelgavas
Sv.
Trīsvienības
baznīcas tornī
Kultūras
nama
Lielajā zālē
(K.Barona
iela 6,- 1,00
Jelgava)
Ieejas
maksa: 2,00 Ls, skolēniem
Ls.
Vairāk informācijas: www.tornis.jelgava.lv vai pa tālruni 63005445.

Ielūdzam uz
Latvijas
Republikas
(K.Barona
iela 6, Jelgava)
Ielūdzam
uz
neatkarības
94.gadadienai
Latvijas
Republikas
Ielūdzam
uz
veltītu
koncertu
neatkarības 94.gadadienai
Latvijas
Republikas
veltītu koncertu
neatkarības 94.gadadienai
veltītu koncertu
2012.gada 13.novembrī plkst.17:30
2012.gada
13.novembrī plkst.17:30
Kultūras nama Lielajā zālē
Kultūras
Lielajā zālē
(K.Barona nama
iela 6, Jelgava)

Piedalās:
Pie
alās:
- dTautas
deju ansamblis „Ivuška”, vad. V.Laizāne;
- Tautas deju ansamblis „Ivuška”, vad. V.Laizāne;
-- Jelgavas
Jelgavas 2.pamatskolas
2.pamatskolas koris
koris „Zvonņica”,
„Zvonņica”, vad.
vad. J.Vavilova;
J.Vavilova;
-- Jelgavas
Jelgavas Valsts
Valsts ģimnāzijas
ģimnāzijas koris
koris „Skali”,
„Skali”, vad.
vad. M.Branka;
M.Branka;
Jelgavas 4.vidusskolas
4.vidusskolas pūtēju
pūtēju orķestris
orķestris „Rota”,
„Rota”, vad.
vad. A.Celms;
A.Celms;
-- Jelgavas
- Jelgavas 6.vidusskolas vokālais ansamblis, vad. N.Martinova;
-- Jelgavas
6.vidusskolas
vokālais
ansamblis,
vad.
N.Martinova;
Rīgas ukraiņu vidusskolas koris „Mrija”, vad. A.Fjodorova un
- Rīgas
ukraiņu
vidusskolas
koris
„Mrija”, vad.
vad. E.Vilkaušs;
A.Fjodorova un
T.Černova
un deju
kolektīvs
„Perlinka”,
Pie- dT.Černova
alās:
Aizupes
pamatskolas
bērnu popgrupa
„Noslēpums”,
vad.
un deju kolektīvs
„Perlinka”,
vad. E.Vilkaušs;
E.Karlsone
un
U.Timma.
Tautas
deju
ansamblis
„Ivuška”,
vad. V.Laizāne;
-- Aizupes
pamatskolas
bērnu
popgrupa
„Noslēpums”, vad.
Režisore Rita Barona
- Jelgavas
2.pamatskolas
koris „Zvonņica”, vad. J.Vavilova;
E.Karlsone
Scenografeun
AnU.Timma.
na Ziemele
- Jelgavas
koris „Skali”, vad.
RežisoreValsts
Rita Bģimnāzijas
arona
IeeM.Branka;
ja bez maksas
- Jelgavas
orķestris „Rota”, vad. A.Celms;
Sc
enorganizēts
ogra4.vidusskolas
fe projekta
Anna „Kopā
Ziempūtēju
ele
Koncerts
tiek
un
reizē” ietvaros. Īsteno biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību
asociācija” 6.vidusskolas
sadarbībā ar Jelgavas
2.pamatskolu,
Jelgavas Spīdolas
Rīgas Ukraiņu
- Jelgavas
vokālais
ansamblis,
Ivad.
eeģimnāziju
jaN.Martinova;
bezun m
aksas
vidusskolu ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
- informācija
Rīgas ukraiņu
vidusskolas
koris
„Mrija”,
vad. A.Fjodorova un
vai pa tālr.63023409,
63005467
.
Sīkāka
www.sib.jelgava.lv
Koncerts
tiek organizētsun
projekta
un reizē”„Perlinka”,
ietvaros. Īsteno biedrība
„Jelgavas nacionālo kultūras
T.Černova
deju„Kopā
kolektīvs
vad. E.Vilkaušs;
biedrību
asociācija”pamatskolas
sadarbībā ar Jelgavas
2.pamatskolu,
Jelgavas
Spīdolas ģimnāziju vad.
un Rīgas Ukraiņu
- Aizupes
bērnu
popgrupa
„Noslēpums”,
vidusskolu ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
E.Karlsone
un U.Timma.
Sīkāka informācija
www.sib.jelgava.lv
vai pa tālr.63023409, 63005467.
Režisore Rita Barona
Scenografe Anna Ziemele

Ieeja bez maksas

Koncerts tiek organizēts projekta „Kopā un reizē” ietvaros. Īsteno biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācija” sadarbībā ar Jelgavas 2.pamatskolu, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un Rīgas Ukraiņu
vidusskolu ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
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Kultūras pasākumi
 9. novembrī pulksten 19 – Valmieras drāmas teātra viesizrāde R.Blaumanis «No
saldenās pudeles». Mūslaiku dzīves skati divos cēlienos. Režisors F.Deičs. Lomās:
M.Mennika, B.Valante, D.Eversa, I.Lieckalniņa, R.Birgere, A.Apinis, O.Morozovs,
M.Liepa, M.Bezmers, Ģ.Rāviņš. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 10. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tradīcijas, Mārtiņdienu sagaidot». Iespēja darināt savu raibo Mārtiņdienas gaili un saldākai, jautrākai svētku
noskaņai baudīt pašdarināto cukurgailīti. Dalības maksa – Ls 2; pirmsskolas vecuma
bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 11. novembrī pulksten 13 – Poļu kultūras dienu gaitā – Polijas Republikas neatkarības gadadienai veltīts pasākums «Draugu lokā». Piedalās folkloras ansamblis
«Lipkovjanka» no Polijas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 13. novembrī pulksten 18 – Studentu dienas 20. jubilejas ieskaņu koncerts
«Prieks ar tevi atkal tikties!». Ieeja – bez maksas. Pulksten 21 – balle pilī ar grupu
«The Teachers». Biļešu cena – LLU studentiem līdz pulksten 21.30 – Ls 1, vēlāk –
Ls 1,50; pārējiem – Ls 2 (Jelgavas pils aulā).
 16. novembrī pulksten 17 – Leļļu teātra studijas izrāde «Zaķītis – dziedātājs,
dejotājs» krievu valodā. Gaidīti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem. Biļešu
cena – Ls 2; vecākiem – Ls 1. Pieteikties pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā
Svētes ielā 21b).
 15. un 16. novembrī pulksten 19 – koncerts «Brīvās Latvijas dziesmas».
Programmā: pirmās Latvijas brīvvalsts laika dziesmas, kurās dzima brīvība, sapņi,
mīlestība. Piedalās I.Pētersons, L.Šomase, A.Ērglis, I.Fomins, D.Skutelis, A.Auzāns,
I.Sutugova, A.Stafecka, A.Andrejeva, M.K.Kalniņš, «Tirkizband» un instrumentālā
grupa I.Makstnieka vadībā. Biļešu cena – Ls 10; 9; 8; 7; 6 (kultūras namā).
 17. novembrī pulksten 12 – Leļļu teātra studijas izrāde «Zaķītis – dziedātājs,
dejotājs» latviešu valodā. Gaidīti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem. Biļešu
cena – Ls 2; vecākiem – Ls 1. Pieteikties pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā
Svētes ielā 21b).
 17. novembrī pulksten 19 – pieņemšana pie Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Goda raksts»
pasniegšana. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadiena. Pulksten 14
– svētku koncerts «Lūgšana par Latviju». Piedalās Jelgavas kori un mūziķi. Programmā: latviešu komponistu sakrālā mūzika. Ieeja – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).
Pulksten 16.30 – ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa. Pulksten 17 – svecīšu
aizdegšana Hercoga Jēkaba laukumā, skolu jauniešu veidotās sveču kompozīcijas
«Latvija ugunszīmēs». Pulksten 20 – svētku uguņošana (no Pasta salas).
 21. novembrī pulksten 16 – Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka
93. gadadiena. Ziedu nolikšana pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).
 23. novembrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde I.Sproģe «Joka
pēc alfabēts». Režisore V.Blūzma. Komponisti R.Kaupers, V.Pūce. Lomās – S.Didžus,
D.Vītola, A.Sirmais. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 11 – pasākums «Tikšanās ar Ievas pārvērtībām!». Šova
jauno dalībnieču atlase (bez maksas). Pulksten 13 – modes mākslinieku Ginta
Budes un Sonitas Pāvuliņas meistarklase. Dalības maksa – Ls 5 (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 8. novembris

Bērni gaida lelli, kas
izklaidēs

Nesen Leļļu
teātra studijā pie
jubilāra un viņa
ciemiņiem ieradās klauns, kurš
kopā ar bērniem
spēlēja spēles,
gāja rotaļās un,
kā jau leļļu namiņā ierasts, devās
ciemos pie teātra
lellēm. Bērniem
ballītes laikā ir
lieliska iespēja
apskatīt studijas
lelles, noskatīties
leļļu izrādi un
lielākajiem arī
pašiem iejusties
lomās, izveidojot
savu izrādi.
Foto: no
organizatoru
arhīva

 Ritma Gaidamoviča

maksimālais laiks, lai noturētu bērnu
uzmanību. Piemēram, Leļļu teātra stuArvien lielāku popularitāti
dijā divu stundu izklaide kopā ar multiemanto bērnu ballītes kopā
filmu tēlu, materiālo nodrošinājumu
ar kādu varoni – pie bērniem
aktivitātēm un telpām izmaksā 30 latus,
nāk Vinnijs Pūks, Šreks, Sūklis
E.Apinis lielākoties Jelgavā ierodas uz
Bobs, pirāti... Uzņēmēji, kuri
ballīti dzīvokļos un par darbu, materiāpiedāvā šādu pakalpojumu,
liem, ceļa izdevumiem prasa 45 latus,
saka: «Krīze mūsu jomā ir beibet izklaides centrā «Bossiks» dzimšanas
gusies, un vecāki arvien biežāk
dienas ballīte darbdienās izmaksās – 40
izvēlas bērnam ballīti rīkot arī
latus, ja piedalīsies līdz desmit bērniem;
darbdienu vakaros.» Jelgavā ir
ja vairāk – 50 latus, bet brīvdienās
vietas, kur mēnesī tiek nosvinēattiecīgi – 50 un 60 latus. Tiesa, te ierētas 15 – 40 bērnu ballītes.
ķināta arī iespēja no šīm divām stundām
pusstundu bērniem brīvi izmantot visas
Tam, kāpēc vecāki izšķiras bērna dzim- izklaides centra atrakcijas.
šanas dienu svinēt ar kādu multfilmu
varoni, ir vairāki iemesli. Uzņēmēji lēš, Mēnesī no 15 līdz 40 ballītēm
ka vispirms jau vecāki ir ļoti aizņemti,
Varoņi iet ciemos pie bērniem vecubet šis solis atvieglo svētku plānošanu. mā no diviem līdz pat desmit gadiem
«Ir vecāki, kuri nemaz negrib un neprot un izklaidē vidēji 5 – 25 bērnus. Leļļu
mazos izklaidēt, tālab dod priekšroku šim teātra studijā stāsta, ka šeit mēnesī
variantam, lai bērnam tik tiešām būtu notiek 15 – 20 ballītes, bet izklaides
svētki, nevis tikai sēdēšana ar draugiem centrā «Bossiks» – pat 40 vienā mēnesī.
mājās pie galda,» atzīst bērnu ballīšu or- E.Apinis piebilst, ka popularitāti pēdējā
ganizators no Rīgas Edgars Apinis, kurš laikā iemanto iespēja dzimšanas dienas
vismaz četras reizes mēnesī kā pasaku ballītes rīkot bērnudārza grupiņā – pie
tēls ierodas uz ballītēm Jelgavā. Izklaides jubilāra un viņa grupas biedriem ciemos
centra «Bossiks» vadītāja Līga Saulīte nāk kāds tēls vai arī grupiņas bērni pēc
piebilst, ka arī vecāki vēlas atpūsties, un šī bērnudārza tiekas kādā citā vietā, kuru
ir viena no iespējām – izklaidēšanu atstāt noīrējuši vecāki. Tas gan izmaksu dēļ
pasākuma vadītāja ziņā. «Tāpat būtiskas esot reti, jo vecāki nevēlas maksāt Vinniir telpas – ne visiem ir plašs dzīvoklis, jam Pūkam un vēl, piemēram, kafejnīcai,
liela māja, kur uzņemt bērnus, un kuram kur notiks pasākums. Tādos gadījumos
gan patīk pēc 15 bērniem kārtot māju?!» priekšroka tiek dota pasākumam dzīsmaidot saka L.Saulīte.
voklī vai mājā.

«Uz urrā» – pirātu ballītes

Ballītes darbdienas vakarā

Uzņēmēji atzīst – agrāk vecāki
bērnu ballītes izvēlējušies organizēt
tikai brīvdienās, taču pēdējā laikā iezīmējusies tendence dzimšanas dienas
svinēt arī darbdienu vakaros. Viens no
iemesliem – pieprasījums ir tik liels, ka
brīvdienas jau laicīgi tiek rezervētas,
piemēram, Leļļu teātra studijā ballīšu
grafiks izveidots līdz decembra vidum.
Tāpat arī, ja darbdienā iekrīt bērna
dzimšanas diena, tad kāpēc gan uz
divām stundām neļaut bērniem kopā
izpriecāties, turklāt dažās vietās šis
prieks darbdienās maksā lētāk.
«Visu šodien nosaka cena – vecāki rēķina, cik var atļauties, lai sagādātu prieku
bērnam. Ir tādi, kuri izvēlas vienkārši
sarīkot ballīti mūsu telpās bez lelles,
tā samazinot izmaksas, bet lielākā daļa
tomēr izvēlas lelli,» piebilst L.Saulīte.
Bērnu ballīte kopā ar vadītāju, kurš divas
stundas izklaidē viesus, pašlaik izmaksā
no 30 līdz 50 latiem. Divas stundas esot

Runājot par vecāku prasībām, pasākumu rīkotāji stāsta, ka galvenā esot, lai
ballītē ir cilvēks, kurš bērnus nodarbina,
un lai tā būtu fiziski aktīva – ar spēlēm,
dziesmām, rotaļām, izklaidēm. Parasti
izvēlas tādus tēlus kā Vinnijs Pūks, Karību jūras pirāti, Sūklis Bobs, Mikipele,
Šreks, Pepija Garzeķe, klauni. Princešu
ballītes esot sevi izsmēlušas, un mazās
meitenes tādas vairs īpaši neizvēlas,
taču pēdējos gados gan puišiem, gan
meitenēm «uz urrā» ejot pirātu ballītes. «Skaidrs, ka, strādājot šajā darbā,
tev jābūt informētam par jaunākajām
multfilmām, filmām. Tiklīdz parādījies
kas jauns, arī tēli pamainās. Ir prasīti
tādi multfilmu varoņi kā Zirnekļcilvēks,
Makvīns no populārās multfilmas «Vāģi»,
Transformators, taču tādus atveidot es
tomēr nepiekrītu. Kāpēc? Tāpēc, ka Vinnija Pūka tērpā man bērnus ir vieglāk
pārliecināt. Kas tas par Zirnekļcilvēku,
kurš nemāk izmest tīklus un uzrāpties
pa sienu, bet tieši to jau bērns gaida.
Kāpēc viņam svētkus sabojāt?» spriež
E.Apinis, piebilstot, ka Makvīna ballītē
reiz izlīdzējies kā automehāniķis. Tagad
parādījies pieprasījums arī pēc varoņiem
no «Ledus laikmeta».
Leļļu teātra studijas vadītāja Svetlana
Gricaja vien nosaka, ka viņu uzstādījums ir, lai bērnu ballītēs piedalās tikai
labsirdīgie tēli. «Visapkārt ir tik daudz
negatīvā. Paskatieties, kādas tagad

multfilmas rāda – tajās tikai šauj un
kaujas. Tādus varoņus mēs pie sevis
negribam redzēt,» tā T.Gricaja.

Gadās, ka Vinniju
Pūku jubilārs aiztriec

Ballīšu organizatori stāsta – lielākoties bērniem patīk, ka pie viņiem atnāk
ciemos kāds pasaku tēls, kopā ar viņiem
spēlējas, taču gadās arī pa jubilāram,

kura vecāki to ir vēlējušies daudz vairāk nekā pats gaviļnieks. «Ir gadījumi,
ka ciemiņi kārtīgi trako, priecājas, bet
pats jubilārs sēž maliņā un uz to tikai
noraugās. Ir reizes, kad viņš saplēsies ar
vecākiem, jo nav saņēmis gaidīto dāvanu,
līdz ar to viņu vairs nekas neinteresē. Jā,
diemžēl ir reizes, kad bērnam dāvanas ir
svarīgākas par ciemiņiem un aktivitātēm,» tā L.Saulīte. Ir bijuši arī gadījumi,
kad pasaku tēls aiziet ciemos, piezvana
pie durvīm, bet mazais jubilārs paziņo:
«Mammu, es taču tev teicu, ka neko negribu. Lai viņš iet prom.» E.Apinis gan
skaidro, ka bērni bieži pārprot varoņa
uzdevumu. Tas tāpēc, ka viņi iespaidojušies no filmām. Proti, gaida, ka lielais
pasaku varonis nāks un dalīs konfektes.
Ja tā nav, tad viņš nav gatavs iesaistīties
aktivitātēs. «Mazliet sabojātas bērna vērtības. Šādos gadījumos arī rodas šie malā
sēdētāji,» spriež E.Apinis. Viņš stāsta, ka
reiz kāds septiņgadīgs jubilārs Vinnijam
Pūkam godīgi pateicis: «Man ir svētki, es
drīkstu atpūsties!»

«Neizbrauksi» ar
vienām kaķa ausīm

Vai tiešām bērni notic, ka pie viņa
atnākusi īsta Pepija Garzeķe vai Sarkangalvīte? Pasākumu rīkotāji atzīst,
ka tas atkarīgs no tā, cik daudz vecāki
bērniem ļauj fantazēt un cik ilgi ļauj
būt bērniem. Ja bērni tic Ziemassvētku
vecītim un raksta viņam vēstules, tad
skaidrs, ka noticēs arī šiem tēliem, bet,
ja piecu gadu vecumā vecāki jau stāsta,
ka tā notiek tikai pasakās un Vinnijs
Pūks nav īsts, tad pārliecināt par pretējo
ir grūti. «Skaidrs, ja pie bērna atnāks lēnīga un garlaicīga Pepija, viņam radīsies
aizdomas, ka tā nav īstā, jo grāmatā taču
ir pavisam citādāk. Tieši tāpēc arī atsakos tēlot Makvīnu – kāda gan no cilvēka
sanāks mašīna!» piebilst E.Apinis.
Pasākumu organizatori ir vienisprātis, ka liela nozīme ir tērpu kvalitātei.
Nevar tikai uzlikt sarkanu cepurīti un
kļūt par Sarkangalvīti. Tāpat nevar
«izbraukt» ar vienām kaķa ausīm – bērniem gribas redzēt ko vairāk.

