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Iesaisties
pilsētas sakārtošanā!

Sarkans karodziņš nozīmē, ka saņemta informācija par fiksētu
problēmu; dzeltens – ka
darbs pieņemts izpildei;
zils – ka nodots izpildei,
savukārt ar zaļu karodziņu kartē atzīmēts,
ka darbs izpildīts un
problēma novērsta. Tieši pēc šādas sistēmas
iedzīvotāji varēs sekot
līdzi, cik operatīvi pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» reaģē
uz iedzīvotāju fiksētajām problēmām Jelgavā.
Šādu iespēju no pirmdienas, 29. novembra,
nodrošinās jaunizveidotā interaktīvā WEB
karte interneta vietnē
karte.pilsetsaimnieciba.
lv.
«Lai mēs nekavējoties varētu reaģēt uz iedzīvotāju fiksētajām problēmām, kas ir aģentūras kompetencē, izveidojām ģeogrāfiskās informācijas sistēmas jeb ĢIS interaktīvo
WEB karti. «Pilsētsaimniecībai»

tā ir iespēja operatīvi uzzināt un
reaģēt uz iedzīvotāju konstatētajām
tehniskām problēmām, piemēram,
ielu un ceļu uzturēšanā, ielu apgaismojuma nodrošināšanā, plūdu
apdraudējuma situācijās, un tās
novērst, savukārt iedzīvotājiem – iespēja šīs nebūšanas darīt zināmas
atbildīgajiem dienestiem un pēc tam
sekot līdzi identificēto problēmu
novēršanas darbiem kartē,» WEB
kartes karte.pilsetsaimnieciba.lv
ideju pamato pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Jau līdz šim visas iedzīvotāju
sūdzības, kas saņemtas iesniegumu,
telefonzvanu, e-pastu un citā veidā,
tika reģistrētas «Pilsētsaimniecības» problēmu uzskaites kontroles
sistēmā, ļaujot izsekot problēmas
novēršanai pa posmiem. «Tiesa
gan – līdz šim to varēja izdarīt tikai
mūsu speciālisti, taču nu šāda iespēja internetā nodrošināta arī iedzīvotājiem,» tā A.Baļčūns, skaidrojot, ka
atzīmētās problēmas interaktīvajā
kartē automātiski tiks iekļautas
minētajā problēmu uzskaites kontroles sistēmā, kas jau pašlaik tiek
koordinēta no jaunizveidotā Pašvaldības operatīvās informācijas centra
Sarmas ielā.
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Latvijas dzimšanas dienā
torni apskatījuši 1500,
muzeju – 1712 apmeklētāji
 Ritma Gaidamoviča

Atjaunotais Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
valsts svētkos, kad to
varēja apskatīt bez maksas, izpelnījies ļoti lielu
interesi. Proti, šajā dienā
to apmeklējuši gandrīz
1500 cilvēki. Jaunu rekordu apmeklētāju skaita
ziņā tieši valsts svētkos,
18. novembrī, uzstādījis
arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs – tā ekspozīcijas
apskatījuši 1712 interesenti, un tas ir lielākais
apmeklētāju skaits aiz
Muzeju nakts.
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis durvis vēra 17. novembrī,
un pirmajā dienā ar to iepazinās
162 cilvēki. Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra Tūrisma nodaļas
vadītāja Vita Kindereviča stāsta,
ka vislielākais cilvēku pieplūdums
bijis Latvijas dzimšanas dienā, 18.
novembrī, kad torņa apskate tika
piedāvāta bez maksas. To šajā
dienā apskatījuši gandrīz 1500 jelgavnieki un pilsētas viesi. Lielāko
apmeklētāju interesi izpelnījušās
interaktīvās vēstures ekspozīcijas
«Zemgale – Latvijas prezidentu
šūpulis», «Jelgava un Svētās Trīsvienības baznīca laikmeta griežos» un
skatu laukums. «Šajās ekspozīcijās
apmeklētājiem sniegta iespēja pabūt
vairākos vēstures laika posmos.
Pateicoties multimediju skāriena
jutīgiem monitoriem, interesenti var

Jau nākamnedēļ interneta vietnē
karte.pilsetsaimnieciba.lv iedzīvotāji
interaktīvā kartē varēs atzīmēt pilsētā
fiksētās problēmas un sekot līdzi to novēršanas darbiem pa posmiem. To «Pilsētsaimniecības» speciālisti koordinēs
no jaunizveidotā Pašvaldības operatīvās
informācijas centra Sarmas ielā. Par
šo iespēju cilvēkus informēs arī pilsētā
izvietotie plakāti.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

BEZMAKSAS

ceļot pa senatnīgo Jelgavas Svētās
Trīsvienības dievnamu un novērtēt
tā izskatu pagātnē, kā arī ceļot pa
Jelgavu piecos laika posmos – no
aizvēstures līdz pat mūsdienām,»
stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra sabiedrisko attiecību speciālists Vilnis Veinbergs. Centra
vadītāja Anda Iljina atzīst – tik liela
atsaucība apliecina, ka torņa restaurācija ir bijusi gaidīts un svarīgs
notikums pilsētai un pilsētniekiem.
«Esmu pārliecināta, ka torni apmeklēs daudzi mūsu pilsētas iedzīvotāji
un ar lepnumu to rādīs saviem
viesiem. Taču mūsu uzdevums ir
tūristus piesaistīt ne tikai tornim,
bet arī attīstīt un veicināt tūrismu
Jelgavā un visā reģionā.» Jāpiebilst,
ka pirmajās dienās ar torņa ekspozīcijām iepazinušies jau teju 3000
interesenti. «Cilvēki tornī bija nepārtraukti, pat no Rīgas braukuši,»
tā V.Kindereviča.
Valsts svētkos bez maksas varēja
apskatīt arī Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas un izstādes. Muzejā šajā dienā
viesojušies 1712 cilvēki. Muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere
atzīst, ka par apmeklētājiem reizēs,
kad ieeja ir bez maksas, sūdzēties
nevar nekad, ne Pilsētas svētkos,
ne valsts svētkos. «Tas tiešām ir
liels skaits, ko esam uzņēmuši,
prieks, ka cilvēki interesējas par
vēsturi. Apmeklētāju skaitu pārspēj
vien Muzeju nakts,» tā M.Kaupere,
piebilstot, ka lielākā interese šajā
dienā izrādīta tieši par Jelgavas
vēstures ekspozīciju. Nākušas gan
ģimenes ar bērniem, gan seniori,
gan jaunieši.

Ēku siltināšanas programma Jelgavā –

ES atbalsts daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai

«Pilsētsaimniecības» vecākā projektu vadītāja Daina Done stāsta, ka
interaktīvā karte izstrādāta divās
valodās – latviešu un krievu – un tā
pieejama, izmantojot jebkuru interneta pārlūku. «Karte iedzīvotājiem
nodrošina iespēju ne tikai ar īpašu
karodziņu atzīmēt precīzu fiksētās
problēmas vietu, bet arī pievienot
un «Pilsētsaimniecības» administratoram nosūtīt lakonisku, taču
nepārprotamu notikuma vārdisku
aprakstu. Taču šāda iespēja nodrošināta tikai sistēmā reģistrētiem
lietotājiem, kuri norādījuši savu
vārdu, uzvārdu, telefona numuru
un e-pasta adresi,» uzsver D.Done,
skaidrojot, ka šāda kārtība ieviesta,
lai izvairītos no ļaunprātīgas administratora maldināšanas un nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja
atbildīgajiem dienestiem problēmas
novēršanas laikā radušies papildu
jautājumi vai nepieciešams precīzāks problēmas atspoguļojums,
varētu sazināties ar tās pieteicēju.
Karte iedzīvotājiem būs pieejama
no pirmdienas, un tās darbības
princips būs vienkāršs, piemēram: cilvēks pilsētā pamana, ka
kādai kanalizācijas akai nav vāka;
viņš reģistrējas interneta vietnē
karte.pilsetsaimnieciba.lv, ar sarka-

nu karodziņu kartē atzīmē precīzu
problēmas atrašanās vietu un īsu
situācijas aprakstu, kas automātiski nonāk kopējā sistēmā un kļūst
redzams administratoram. Viņš
šo informāciju nodod atbildīgajiem
dienestiem, lai problēmu novērstu.
Tam līdzi var sekot arī iedzīvotāji,
proti, kad sarkanā karodziņa vietā
parādās dzeltens, tas nozīmē, ka
«Pilsētsaimniecība» sistēmā reģistrējusi sūdzību, kad to nomaina zils
– atbildīgie dienesti reāli sākuši darbu, lai novērstu problēmu, savukārt
zaļš karodziņš kartē jau parādīs,
ka iedzīvotāja fiksētā problēma ir
likvidēta.
Jāpiebilst, ka iespēja izveidot
šādu karti rasta, realizējot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansēto projektu
«Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas
ielu apsaimniekošanā». «Ideju par
šādu karti aizguvām, pieredzes
apmaiņā viesojoties Norvēģijā,
taču sākotnēji tās izveide nebija
iekļauta projekta aktivitātēs. Tiesa
gan – īstenojot projektu, atsevišķās
pozīcijās zemāku izmaksu dēļ
līdzekļus izdevās ietaupīt, tādēļ arī
rasta iespēja šo ideju realizēt,» tā
D.Done.

Sv.Trīsvienības baznīcas tornis vēsturē un nākotnē –
tā atjaunošanas gaita un iekļaušana tūrisma apritē

Pirmdien, 29. novembrī, pulksten 21
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33 kanālā, «Baltkom» kabeļtelevīzijas 24. programmā)

TIEŠRAIDE!
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks, Zemgales reģionālās Enerģētikas aģentūras direktors
Mārtiņš Prīsis, Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece Attīstības plānošanas sektora vadītāja Ilga Muižniece,
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina.
Tālrunis TV studijā – 63094204.

Jelgavas pašvaldība un baznīcu
draudzes aicina palīdzēt Laumai
Jelgavas pilsētas dome, pašvaldības aģentūra «Kultūra» sadarbībā ar
Jelgavas tradicionālajām reliģiskajām konfesijām rīko Adventes laika
ekumēnisko labdarības koncertu «Citādā gaismā», kas notiks 5. decembrī
pulksten 15 Jelgavas kultūras namā.
Koncertā piedalīsies dziedātāji un mūziķi no Jelgavas Sv.Annas
ev.luteriskās draudzes, Jelgavas Sv.Vienības ev.luteriskās draudzes,
Jelgavas Romas katoļu draudzes, Jelgavas Baptistu draudzes un Jelgavas Sv.Annas un Simeona pareizticīgo draudzes. Pianiste – Sintija
Šteinkopfa.
Ieejas kartes pret ziedojumiem var saņemt baznīcu draudzēs un Jelgavas
kultūras nama kasē. Ziedojumu var ieskaitīt arī pašvaldības ziedojumu
kontā: Jelgavas dome, reģ. Nr.90000042516, SEB banka, UNLA LV2X,
LV07UNLA0008000142221, ar norādi «Laumai».
Labdarības akcijā jelgavnieki aicināti atbalstīt Belicku ģimeni. Saziedotie
līdzekļi palīdzēs iegādāties specializēto ratiņkrēslu septiņgadīgajai Laumai, kurai smaga saslimšana pilnībā liegusi iespēju kustēties.
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viedokļi

Šodien Jelgavas domes deputātiem jālemj par to, vai ļaut
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» publicēt maksas sludinājumus un reklāmu.

Fakti
Publisko aģentūru likuma 17.
pants nosaka, ka aģentūrām ir
tiesības sniegt maksas pakalpojumus;
Arī valsts institūcijas, piemēram, Tūrisma attīstības valsts
aģentūra, piedāvā uzņēmējiem izvietot reklāmu savos izdevumos;
Žurnālu «Tēvijas Sargs» šobrīd
izdod Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, kura nolikumā nav
atrunāts, ka šī iestāde ir tiesīga
iekasēt maksu par šo izdevumu,
kaut gan faktiski to var iegādāties
pat lielveikalos par 0,60 latiem.
Iestāde piedāvā šo izdevumu arī
abonēt;
Reklāmu savos laikrakstos,
pamatojoties uz maksas pakalpojumiem, publicē «Iecavas Ziņas»,
«Gulbenes Novada Ziņas», «Rojas
Vēstis», «Pāvilosta» un citu pašvaldību izdevumi;
Par maksu var iegādāties
Iecavas un Pāvilostas pašvaldības
izdevumus;
«Garkalnes Novada Vēstīs»,
gan laikrakstā, gan portālā, bez
maksas tiek publicētas komercreklāmas, tajā skaitā alkoholisko
dzērienu reklāmas;
V.Dombrovskis publiski no-

rādījis, ka jāatrunā kārtība, kādā
pašvaldību izdevumos publicējama
reklāma un sludinājumi;
Pēc līdzīga principa pašvaldības nevarētu nodarboties arī ar,
piemēram, telpu izīrēšanu, valodu
apmācību, jo arī šīs jomas skar
uzņēmēju intereses;
Aģentūra «Zemgales INFO»
ik dienu saņem zvanus no uzņēmējiem, kuri interesējas par reklāmas publicēšanu. Norādām, ka
nevaram to publicēt, un aicinām
vērsties citos pilsētas medijos,
taču saņemam atbildi, ka no šiem
medijiem nav atdeves;
Laikraksta «Zemgales Ziņas»
abonentu skaits 4 gadu laikā
krities par 40 procentiem, pēdējā
gada laikā – par 14 procentiem, kas
ir lielākais kritums starp visiem
reģionālajiem laikrakstiem;
Laikraksta «Zemgales Ziņas»
tirāža pēdējo četru gadu laikā
kritusies par 33 procentiem;
Latvijas Pašvaldību savienības
izdevumā «Logs» arī tiek publicēta
maksas reklāma;
Latvijas Pašvaldību savienība aizstāv pozīciju, ka pašvaldībām savos izdevumos ir tiesības
publicēt reklāmu.

«RAPLM nekādus
iebildumus nav cēlusi»

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste laikraksta «Gulbenes Novada Ziņas»
veidotāja:
Gulbenes novada dome tikai
šā gada aprīlī pieņēma lēmumu
pašvaldības laikrakstā «Gulbenes
Novada Ziņas» atļaut publicēt
maksas reklāmu. Un šobrīd ik
mēnesi avīzē var lasīt gan vietējo
iedzīvotāju sludinājumus, gan uzņēmumu reklāmu, kas ievietota
par maksu.
«Kā aprīlī dome šo lēmumu pieņēma, tā līdz pat šim brīdim mēs
arī publicējam savā pašvaldības
laikrakstā maksas reklāmu. Arī
pie mums tas sākums bija ne bez
kņadas, taču līdz šim arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai nekādu iebildumu nav
bijis. Iespējams, ka Jelgava ir lielāka
pilsēta, tajā valda vairāk politikas,
tāpēc kāds grib uzlikt lielāku spiedienu. Bet tā nevajadzētu būt. Ja
jau vienai pašvaldībai iebildumi
netika celti, tad rodas jautājums,
kāpēc tie tiek celti citai?
Arī vietējie reģionālie mediji
norima – pirms tam bija bļaušana
gan par reklāmas cenas dempingošanu, gan pašvaldības funkciju
pārkāpšanu, taču, saprotot, ka realitātē katrs uzņēmējs tāpat izvēlas
sev ērtāko veidu un nav jau tā, ka
reklāmas no reģionālā laikraksta
mēs pilnībā pārņemtu, situācija nu
ir stabilizējusies un katrs turpina

mierīgi darīt savu darbu.
Protams, mūsu kā pašvaldības
mērķis līdz ar maksas reklāmas
ieviešanu nebija pelnīt – tikai nedaudz atslogot to izdevumu daļu, ko
prasa avīzes izdošana. Uz aprēķinu
bāzes pieprasītākajā – pēdējā – avīzes lapaspusē pie mums reklāma
maksā 30 santīmus par kvadrātcentimetru juridiskām personām un 20
santīmus par kvadrātcentimetru
fiziskām personām. Tā patiesībā ir
simboliska maksa, ko mūsu iedzīvotāji var atļauties. Ja, piemēram, reģionālajā medijā reklāmas laukums
maksā ap 15 latiem, tad pie mums
– trīs četri lati, un cilvēkam tas ir
ļoti būtiski. Tāpēc es uzskatu, ka
šādā veidā mēs tikai atbalstām savus cilvēkus, radot viņiem iespējas.
Ja vēl tā filozofiski uz to paskatās,
tad katra šāda avīze pēc gadiem
būs arī vēstures liecība par to, kā
dzīvoja, ko darīja, ko pirka un pārdeva Gulbenes novada ļaudis. Un
cilvēkiem šī iespēja patīk – viņi zina,
ka tas izmaksās lētāk, bet izlasīs to
gandrīz katrs novada iedzīvotājs,
tātad būs bijis pamats ieguldīt šos
pāris latus reklāmā. Mēs jau labi zinām, ka ne katrs tagad var atļauties
pasūtīt reģionālo avīzi, tāpēc tur
publicētā informācija nenonāk pie
katra iedzīvotāja.
Es šeit neredzu ne tirgus kropļošanu, ne cenu dempingošanu – tikai
iespēju, ko pašvaldība sagādājusi
saviem iedzīvotājiem.
Jāpiebilst gan, ka joprojām līdzjūtības, pateicības un darba sludinājumus publicējam bez maksas.»

Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris

«Visai šai ažiotāžai nav nekāda
sakara ar vietējo iedzīvotāju aizstāvību»
Dace Zvirbule, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos:
Arī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) žurnāls «Logs» tiek
izdots par nodokļu maksātāju
naudu – pašvaldību līdzekļiem,
un arī tajā ir noteikti maksas izcenojumi reklāmai. Uzņēmumi par
konkrētu samaksu šajā izdevumā
var publicēt savu reklāmu. Reklāmas cena – 150 lati plus PVN par
vienu žurnāla lapaspusi, un tas
pēc būtības ne ar ko neatšķiras no
pašvaldības izdota laikraksta.
«Mēs Jelgavas pašvaldību noteikti atbalstām vēlmē piedāvāt
iedzīvotājiem publicēt maksas
pakalpojumus pašvaldības izdotajā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis». Turklāt LPS vienmēr ir bijis
stingrs viedoklis šajā jautājumā:
pašvaldībām saskaņā ar Eiropas
vietējo pašvaldību hartu ir tiesības
pašām noteikt to pakalpojumu

loku, kas nepieciešams vietējiem
iedzīvotājiem, un ministrijai te nav
nekāda pamata iejaukties. Jā, ministrija var izteikt savu viedokli, ko
tā arī izdarījusi, bet tas ir un paliek
tikai viedoklis. Esmu pasekojusi
līdzi tam, kā šo situāciju interpretē
laikraksts «Zemgales Ziņas» un
«Diena», un arī šajās publikācijās,
ja atsijā tās ķengas, patiesībā ir
skaidri un gaiši norādīts, ka neviens likums neaizliedz pašvaldībai
savā laikrakstā publicēt maksas
sludinājumus un reklāmu. Ir pilnīgi skaidrs, ka visai šai ažiotāžai,
ko cenšas sacelt «Zemgales Ziņas»,
nav nekāda sakara ar vietējo iedzīvotāju aizstāvību, kā viņi varbūt to
vēlas pasniegt. Patiesībā tā ir vienīgi viena uzņēmuma – šajā gadījumā
«Zemgales Ziņu» – cīņa par savu
tirgu. Šādā veidā viņi tikai klaji
parāda, kā izmantot savu stāvokli,
lai mēģinātu panākt sev vēlamu
rezultātu. Taču pašvaldībai nav
jāatbalsta šāds viens uzņēmums
– tai ir jādomā par kopēju atbalstu
uzņēmējiem. Un, ja iespēja publicēt

reklāmu lielākajā
laikrakstā, kāds
šobrīd ir «Jelgavas Vēstnesis»,
dod lielāku atdevi uzņēmumam,
tad to nevar neņemt vērā. Jebkurā gadījumā
– es nesaskatu
šeit nekādas
pretrunas,
jo uzņēmējs,
kurš vēlēsies publicēt savu
reklāmu kādā no vietējiem izdevumiem, vienkārši varēs izvēlēties
– tas ir tirgus, un tajā nevienu
nevar piespiest.
Arī LPS jau gadiem izdod savu
žurnālu «Logs», kurā tāpat ir iespējams ievietot maksas reklāmu.
«Logs» tiek izdots par pašvaldību
līdzekļiem, tātad nodokļu maksātāju naudu, identiski tam, kā vietējo
pašvaldību laikraksti. Un arī mūsu
gadījumā ienākumiem par reklāmu «Logā» ir viens vienīgs mērķis
– samazināt žurnāla izdošanas

izmaksas.
Šāds mērķis – samazināt pašvaldības dotāciju – ir arī to pilsētu un
novadu laikrakstiem, kas pieņem
lēmumu publicēt maksas reklāmu.
Tātad arī no šī aspekta tiek parādīts, ka pašvaldība domā, kā ieekonomēt savus līdzekļus. Un tad, ja
saliek kopā šos divus mērķus – dot
iespēju uzņēmējiem un iedzīvotājiem publicēt savus sludinājumus,
vienlaicīgi ietaupot pašvaldības
naudu –, manuprāt, jebkuram ir
skaidrs, ka ieguvēji ir visi.»

«Ministrijas ieteikumam nav likuma spēka, un tas
nav saistošs pašvaldībai»
Beata Logina, pašvaldības norādītu: pašvaldības laikrakstā
laikraksta «Iecavas Ziņas» maksas reklāma nedrīkst būt.
galvenā redaktore:
Tāpēc šo ministrijas aktivitāti arī
uztvērām tikai un vienīgi kā viņu
«Iecavas Ziņas» iznāk reizi viedokli. Viņiem ir savs viedoklis,
nedēļā, un katrā avīzes numurā mums savs, un mēs turpinām
ir gandrīz lapaspuse ar maksas darbu. Pēc tam, kad ministrijai
reklāmām, kurās uzņēmumi rek- sniedzām savu redzējumu, tā pārlamē mazlietotas riepas, piedāvā trauca saraksti, un tas jau vien par
datoru remontu, aicina uz au- kaut ko liecina. Vai tad ne? Ja jau
tovadītāju kursiem, lēti pārdod ministrija zinātu, ka likums tiek
plastikāta logus un durvis...
pārkāpts, tā aizliegtu pašvaldības
avīzei maksas pakalpojumu snieg«Mūsu laikrakstā maksas pa- šanu, bet tas nenotika – tātad tas ir
kalpojumi ir bijuši vienmēr, un arī tikai ministrijas redzējums un nepēc tam, kad Reģionālās attīstības kas vairāk: tam nav likuma spēka,
un pašvaldību lietu ministrija un tas nav saistošs pašvaldībai.
Arī šobrīd mūsu iknedēļas pašvērsa uzmanību uz to, ka tā it kā
neesot pašvaldības funkcija, mēs valdības avīzē sludinājumu un
neuzskatījām, ka mums būtu reklāmu var ievietot jebkura fijāpārtrauc sniegt maksas pakal- ziska un juridiska persona – sludipojumus. Šī ministrijas aktivitāte nājums maksā attiecīgi 2,42 latus
bija saistīta tikai ar saņemtajiem un 4,84 latus. Savukārt vienkāršs
iebildumiem par sludinājumiem reklāmas laukums – 30 santīmus
«Jelgavas Vēstnesī» – līdz tam par kvadrātcentimetru. Un cilvēki
tas arī ministrijai nešķita nekāds to novērtē, izmanto. Līdz pat šā
pārkāpums. Jā, mēs saņēmām gada vidum arī darba sludinājuministrijas vēstuli, bet tajā nebija mus publicējām par maksu, bet
neviena likuma panta, kas skaidri tagad ir pieņemts lēmums tos

avīzē ievietot bez maksas. Katrā
ziņā mēs uzskatām, ka šādā veidā
– sniedzot iespēju iedzīvotājiem un
uzņēmējiem ievietot sludinājumus
un reklāmu pašvaldības avīzē
– pašvaldība vietējiem cilvēkiem
sniedz atbalstu.
Šobrīd gan mēs neievietojam
reklāmas banerus pašvaldības
mājas lapā, taču arī tiem mums ir
domes noteikti izcenojumi – tātad
praktiski mēs to varētu darīt.
Vēl pavisam nesen pašvaldību

seminārā kārtējo reizi jautājām,
vai ir kas mainījies saistībā ar
maksas reklāmu pašvaldības
laikrakstos, taču mums tā arī
neviens nevarēja apstiprināt, ka
būtu notikušas kādas izmaiņas
un mūsu darbības būtu nelikumīgas. Jāatzīst godīgi, ka Latvijā
nav pat tādas statistikas, cik un
kādos pašvaldības laikrakstos tiek
praktizēta maksas pakalpojumu
sniegšana, taču pieļauju, ka to
nav maz.»

«Reklāma mūsu avīzē ir, un mēs to publicējam bez maksas,
bez visādu papīru kārtošanas»
Elīna Bauze-Krastiņa, laikraksta «Garkalnes Novada
Vēstis» veidotāja:

viesnīca taču ir vietējais uzņēmums,
kas tiesīgs saņemt pašvaldības atbalstu. Līdzīgi kā jebkurš cits, kas
var vērsties pie mums un ievietot
savu reklāmu kā mūsu avīzē, tā arī
mājas lapā.»

«Garkalnes Novada Vēstis»
iznāk reizi mēnesī, un šobrīd pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu visu
vietējo uzņēmumu reklāmu laikrakstā publicēt bez maksas – tas
nozīmē, ka jebkurš Garkalnes
uzņēmējs var reklamēt, ko vien
vēlas, un turklāt bez maksas.
«Mūsu pašvaldības laikraksts
iznāk reizi mēnesī, un agrāk arī
mēs šajā avīzē piedāvājām ievietot
maksas reklāmu gan uzņēmējiem,
gan privātpersonām. Taču tad tika
atsūtīta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas vēstule,
kurā mūs lūdza pārtraukt maksas
pakalpojumu sniegšanu, un mēs
to arī pieņēmām. Patiesībā mēs
pat neiedziļinājāmies ministrijas
vēstulē, jo, ziniet, tie ienākumi no
reklāmām nebija tik lieli, lai no tiem
nespētu atteikties. Var pat teikt, ka
šobrīd jūtamies atviegloti, ka vairs
nav jāķēpājas ar maksas iekasē-
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Kristīne Langenfelde
«Jelgavas Vēstnesis»
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nr. 000703171

šanu. Tomēr
tas nenozīmē, ka reklāmas
mūsu avīzē nav – tā ir, un mēs to
publicējam bez maksas, bez visādu
papīru kārtošanas. Tas nozīmē, ka
jebkurš Garkalnes uzņēmums ir
tiesīgs vērsties pie mums ar savu
reklāmu, kuru mēs bez maksas
publicēsim. Uzskatām, ka šādā
veidā pašvaldība tikai apliecina savu
atbalstu vietējiem uzņēmumiem.
Jūs sakāt, ka pamanījāt mūsu avī-

zē un arī domes
mājas lapā alkohola reklāmu,
bet tas taču ir mūsu uzņēmums!
Es neredzu neko nosodāmu tajā,
ja mēs reklamējam savu viesnīcu
«Baltvila», kas piedāvā muzikālu
ceļojumu ar vīna degustāciju. Vēl jo
vairāk, ja esam ievērojuši likumu un
norādījuši, ka pārmērīga alkohola
lietošana var kaitēt veselībai. Arī
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Vienādi noteikumi, dažādas mērauklas
Andris Rāviņš, Jelgavas
domes priekšsēdētājs:
«Šodien Jelgavas domes sēdē
tiks izskatīts lēmumprojekts par
pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» maksas pakalpojumiem, kuri nodrošinātu
valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem un citiem iespēju
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
par samaksu publicēt arī savu
informāciju.
Pašvaldības iniciatīva atsākt
sniegt maksas pakalpojumus
izraisījusi paniku vietējo mediju
vidū, kuru izdoma sliecas pat tik
tālu, ka šāda rīcība tiek pielīdzināta vēlmei iznīdēt reģionālo
presi. Tā vietā, lai domātu, kā
uzlabot saturu un piesaistīt potenciālo lasītāju uzmanību, tiek
meklēti vainīgie, lai attaisnotu
savas neveiksmes, par kurām
liecina kaut vai tas, ka laikraksta «Zemgales Ziņas» abonentu
skaits pēdējā gada laikā vien ir
krities par 14 procentiem, bet
pēdējo četru gadu laikā – pat par

40 procentiem. Šāda tendence
apliecina, ka tradicionālā drukātā prese vairs ne tuvu nav pieprasītākais informācijas avots
iedzīvotāju vidū. Šobrīd arī pasaulē vērojama tendence pāriet
uz bezmaksas laikrakstiem un
elektroniskajiem izdevumiem.
Ņemot vērā, ka interneta lietotāju skaits Jelgavas pilsētā
vēl nav sasniedzis tādu līmeni,
lai atteiktos no drukātajiem
izdevumiem, pašvaldība 2007.
gadā pieņēma lēmumu informēt
iedzīvotājus par norisēm pilsētā
ar bezmaksas laikraksta starp-

niecību. Šo gadu laikā «Jelgavas
Vēstnesis» ir kļuvis par nozīmīgāko informācijas avotu pilsētā
(pēc «Latvijas faktu» pētījuma
datiem, 74 procenti jelgavnieku
informāciju par notikumiem
pilsētā gūst tieši no «Jelgavas
Vēstneša»), un loģiski, ka arī
uzņēmēji šajā izdevumā vēlas
publicēt savu informāciju, uzskatot, ka reklāma citos pilsētas
medijos nesasniedz adresātu.
Tā kā aģentūras «Zemgales
INFO» galvenais uzdevums nav
pelnīt, bet gan informēt pilsētas iedzīvotājus, nav pamata
bažām par būtisku reklāmas
apjoma pieaugumu laikrakstā.
Šādā veidā vienkārši tiktu nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības
visiem pilsētas iedzīvotājiem.
Ar reklāmas starpniecību tiks
veicināta saimnieciskā darbība
pilsētā, kas perspektīvā papildinās arī pašvaldības budžetu
nodokļu veidā. Ieguvēji būs gan
uzņēmēji, gan iedzīvotāji.
Jāņem vērā arī tas, ka liela

daļa pašvaldību arī pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas aicinājuma
atteikties no maksas reklāmas
laikrakstos tās turpina publicēt.
Komercreklāmas tiek publicētas Gulbenes, Iecavas, Rojas,
Garkalnes un citu pašvaldību
izdevumos.
Šāda prakse ir ne tikai pašvaldībām, bet arī valsts institūcijām, piemēram, Tūrisma attīstības valsts aģentūrai, kuras
maksas pakalpojumos iekļauts
punkts par tūrisma informācijas
ievietošanu aģentūras izdotajos
informācijas materiālos un portālā www.latviatourism.lv. Šīs
aģentūras maksas pakalpojumi
ir apstiprināti ar Ministru kabineta lēmumu, kuru parakstījis
premjers Valdis Dombrovskis.
Sniedzot maksas pakalpojumus, gan valsts, gan pašvaldības iestādēm ir iespējams
samazināt dotācijas apmēru
no budžeta līdzekļiem, kas ir
īpaši būtiski šajā ekonomiski

Uzlabo mācību vidi speciālajās skolās
 Sintija Čepanone

«Katru gadu sporta
zālē krāsojām grīdu,
un tas praktiski bija
vienīgais darbs, ko
saviem spēkiem varējām paveikt. Taču
viss pārējais, tostarp
apkures sistēma, bija
kritiskā stāvoklī, jo
l i e l ā k i r e m o n t d a rbi nebija piedzīvoti
vismaz gadus piecpadsmit,» atzīst Jelgavas Speciālās pamatskolas direktors
Aivars Preiss. Šajā
skolā infrastruktūras
uzlabošanas darbi
jau noslēgušies, taču
pārējās speciālajās
izglītības iestādēs
mūsu pilsētā – 1.
speciālajā internātpamatskolā un Speciālajā internātpamatskolā – tie turpināsies līdz decembra
beigām.
«Lai nodrošinātu kvalitatīvāku un bērniem ar īpašām
vajadzībām piemērotāku
mācību vidi un uzlabotu
skolu energoefektivitāti, kas
ievērojami ļaus samazināt
uzturēšanas izdevumus, visās trīs Jelgavas speciālajās
izglītības iestādēs norit infrastruktūras uzlabošanas
darbi. Speciālajā pamatskolā
Zemgales prospektā 7 tie

4. decembrī Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
(JRPIC) sadarbībā
ar biedrību «Vecāki
Jelgavai» sāk jaunu
izglītojošu projektu
ģimeņu atbalstam
«Vecāku diena». Tajā
aicināts piedalīties
ikviens, kurš ikdienā
ir kopā ar pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem, lai
dalītos pieredzē un
gūtu jaunas zināšanas par emocionālās
stabilitātes veidošanu ģimenē.

Lombardu
darbs naktī
saasina
kriminogēno
situāciju

Nupat noslēgušies remontdarbi Jelgavas
Speciālajā
pamatskolā,
un viens no
 Ilze Knusle-Jankevica
būtiskākajiem
ieguvumiem
Ekonomikas ministrija
ir renovētā sko(EM) ierosinājusi aizliegt
las sporta zāle.
kreditēšanas pakalpojuTajā nopietns
ma sniegšanu pret ķīlu
remonts nebija
patērētājiem no pulksten
veikts vismaz
20 līdz 8. To lombardu
gadus piecīpašnieki, kuru uzņēmupadsmit un
mi naktīs nestrādā, šo
komunikācijas
ieceri atbalsta, jo uzskabija kritiskā
ta, ka lombardu strādāstāvoklī.
šana naktīs tikai saasina
Foto:
Ivars Veiliņš

noslēgušies pagājušajā mēnesī, un skolā nomainīti logi,
atjaunots grīdas segums 1.
stāva gaitenī, kā arī renovēta
skolas sporta zāle,» stāsta
p a š v a l d ī b a s At t ī s t ī b a s u n
pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora
projektu vadītāja Sintija
Zīverte. Kā norāda skolas
direktors A.Preiss, šie remontdarbi skolai bija ļoti nepieciešami, jo savu laiku jau
nokalpojusī apkures sistēma
bija avārijas stāvoklī. «Tagad
vide skolā ir būtiski uzlabota, un īpašs prieks ir par
sporta zāli – beidzot skolēni
tajā var kvalitatīvi sportot,»
tā direktors. Jāpiebilst, ka
šie darbi kopumā izmaksāja

59 412 latus.
Līdz gada beigām plānots
sakārtot infrastruktūru arī
abās pārējās speciālajās skolās. «1. speciālajā internātpamatskolā būs renovēta sporta
zāle, pāreja starp skolas
korpusiem, tiks izveidotas
tualetes un dušas telpas,
rekonstruēta pāreja uz skolas ēdamzāli un veikts tās
remonts. Būtiski, ka telpas
pēc šiem remontdarbiem būs
pielāgotas bērniem ar īpašām
vajadzībām, tostarp izbūvētas nobrauktuves. Tādējādi
arī bērni ratiņkrēslā kopā
ar pārējiem beidzot varēs
ēst ēdamzālē, jo līdz šim nepiemērotās vides dēļ viņiem
šāda iespēja bija liegta,» tā

S.Zīverte. Savukārt Speciālajā internātpamatskolā līdz
gada beigām būs renovēta
mācību korpusa fasāde, kur
nomainīti arī logi, ārdurvis,
jumts, kā arī uzlabota infrastruktūra skolas aktu zālē
un klasēs, tajā skaitā veikta
apkures sistēmas un apgaismojuma nomaiņa.
Jāpiebilst, ka šie darbi tiek
veikti projekta «Jelgavas
pilsētas speciālo izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošana» gaitā. Tā kopējās
izmaksas ir 295 176 lati, tostarp 250 899 lati ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinasējums, savukārt
44 277 lati šim mērķim atvēlēti no pašvaldības budžeta.

Var pieteikties izglītojošām nodarbībām Vecāku dienā
 Sintija Čepanone

sarežģītajā laikā.
Nav saprotams, kādēļ ažiotāža ap maksas pakalpojumiem
pašvaldību laikrakstos tiek celta
tikai Jelgavas gadījumā, ja jau
šāda un no normatīvo aktu viedokļa līdzīga prakse ir daudzās
citās jomās. Šīm pretrunām
acīmredzot uzmanību pievērsis
arī premjers V.Dombrovskis,
uzsverot, ka šai jomai nepieciešams atsevišķs regulējums,
kuru uzdots izstrādāt Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas speciālistiem
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību, kura šajā jautājumā
atbalsta Jelgavas pašvaldības
pozīciju un arī iepriekš aicināja
pašvaldības nepakļauties ministrijas uzstādījumam. Kamēr
nav pieņemts jauns regulējums
attiecībā uz sludinājumiem pašvaldību laikrakstos, uzskatu, ka
Jelgavas pašvaldības iniciatīva
par maksas pakalpojumu sniegšanu nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.»

Kā stāsta JRPIC Skolu
atbalsta nodaļas vadītāja
Sanita Šabanska, šī ir iespēja
papildināt savas zināšanas
vecākiem, vecvecākiem, auklītēm – cilvēkiem, kuri ikdienā ir kopā ar bērniem vecumā
līdz desmit gadiem. JRPIC
mācības vecākiem nodrošina
sadarbībā ar biedrību «Vecāki Jelgavai», kas startēja
pilsētas domes izsludinātajā
projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām un
guva atbalstu. «Šī projekta
gaitā vecāki tiks iepazīstināti
ar aktuālām tēmām bērnu
audzināšanā, un nākamajā
sestdienā organizējam semināru «Emocionālās stabilitātes veidošana ģimenēs ar

pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem». Ikvienam interesentam, kam šī
tēma ir saistoša, seminārs
ir bez maksas, taču tam iepriekš jāpiesakās, jo vietu
skaits ir ierobežots,» uzsver
S.Šabanska, norādot, ka pieteikties iespējams pa e-pastu:
sanita.sabanska@pic.jelgava.lv vai tālruni 63012152,
26741905. Nodarbība ilgs no
pulksten 10 līdz 14, un tajā
ar vecākiem pieredzē dalīsies Latvijas Universitātes
Sociālās pediatrijas centra
direktors ārsts neirologs
Valdis Folkmanis.
Speciālista vadībā vecākiem
būs iespēja iepazīt praktiskas
metodes un ieteikumus, kā

veidot labvēlīgu saskarsmi
ar bērnu; kā atpazīt izmaiņas
bērna uzvedībā un izprast
to cēloņus; kā atpazīt un
attīstīt sava bērna spējas
un talantus; kā ģimenē kontrolēt emocionālo spriedzi.
S.Šabanska norāda, ka vecāki tiks iepazīstināti arī ar
dažādām rotaļām, spēlēm un
izglītojošām aktivitātēm, kas
veicina bērna attīstību. «Šajā
reizē vecākus arī iepazīstināsim ar centrā izveidoto
Montesori pedagoģijas kabinetu vecāku un bērnu nodarbībām, savukārt turpmāko
nodarbību tēmas, turpinot
Vecāku dienas projektu, tiks
izvēlētas, uzklausot vecāku
vēlmes,» tā S.Šabanska.

kriminogēno situāciju,
savukārt tie, uz kuriem
jaunie noteikumi attieksies pirmām kārtām, no
komentāriem atturas.

«Man pieder pirmais lombards
Jelgavā, un šajā jomā strādāju jau
20 gadus, bet nav bijusi nepieciešamība strādāt pēc pulksten 20,» uzsver lombarda «Orbīta» īpašnieks
Artūrs Kravals. Viņš uzskata – pat
ja cilvēkam nepieciešama nauda,
viņš vienu nakti var pagaidīt un uz
lombardu atnākt no rīta. «Šādu valdības soli vērtēju kā pareizu, jo kāpēc gan lieki saasināt kriminogēno
situāciju. Nav noslēpums, ka naktīs
lombardus galvenokārt apmeklē
zagļi, spēlmaņi,» tā A.Kravals.
Līdzīgi uzskata arī lombarda
«Zemgales kredīts» valdes locekle
Oksana Eisāne, tomēr uzsver vēl
kādu aspektu. «Strādāt naktīs
nav droši, tāpēc vispirms jau būtu
jāalgo apsardze, vajadzētu papildu
darbiniekus. Tas neatmaksātos,
jo principā cilvēki pēc pulksten 20
lombardu pakalpojumus neizmanto,» tā viņa. Lombardi, kuri atvērti
arī pēc pulksten 20, lielākoties ir
kādas lielākas ķēdes filiāles Jelgavā, bet šo ķēžu pārstāvji pagaidām EM priekšlikumu komentēt
nevēlas.
EM izstrādājusi jaunus noteikumus par patērētāju kreditēšanu, lai
sakārtotu lombardu kreditēšanas
tirgu, kuram patlaban nav noteikts
tiesiskais regulējums, tādējādi padarot šo pakalpojumu sniegšanas
veidu par iespējamu noziedzīgi
iegūtu līdzekļu atmazgāšanas
un noziedzīgi iegūtu priekšmetu
realizācijas līdzekli. Izstrādātie
noteikumi ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, bet vēl jāpieņem
Ministru kabinetā.

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
«Jelgavas Vēstnesī»
vajadzētu publicēt
reklāmas?
Aleksandrs,
metinātājs:
– Kāpēc gan
bezmaksas
laikrakstā, kuru
saņem arī trūcīgie iedzīvotāji, nevarētu
būt informācija
par dažādām atlaidēm un pakalpojumiem pilsētā? Pašam skraidīt un
meklēt akcijas – tas aizņem daudz
laika. Reklāma «Jelgavas Vēstnesī»
uzņēmējam būtu ieguvums, jo nav
jāsatraucas par to, vai kāds to avīzi
nopirks, – «Vēstnesi» katram atnes
uz mājām.
Olga, pensionāre:
– Es katru dienu izpētu visas
reklāmas, kas ir
manā pastkastītē. Labprāt
«Jelgavas Vēstnesī» lasītu par
to, ka pilsētā atvēries jauns veikals,
kurā tirgo Latvijas produktus, vai
zemnieki kaut ko pārdod, varbūt
kāds kaut ko maina. To, kas pie
ejams lielveikalos, mēs izlasām viņu
reklāmas avīzēs, bet mazie uzņēmēji
un jelgavnieki varētu likt reklāmu
«Jelgavas Vēstnesī».
Sveta, auklē
mazdēlu:
– Kāpēc gan
iedzīvotājiem
nepavēstīt par
jauniem produktiem, pakalpojumiem
pilsētā? Manuprāt, arī uzņēmējiem tas būtu ļoti
izdevīgi, jo «Jelgavas Vēstnesis» ir
bezmaksas avīze un cilvēks jebkurā
gadījumā tajā ieskatīsies – to katram
atnes uz mājām.
Jevgeņija Atmane, pensionāre:
– Man ir vienalga. Uz mājām jau tāpat
sūta dažādus
bukletus, vienmēr izpētu, ko
piedāvā. Protams, netraucētu, ja arī
«Jelgavas Vēstnesī» būtu reklāmas.
Tas būtu labs veids, kā arī veselības
iestādēm reklamēt savus pakalpojumus. Jā, zinu, internetā viss atrodams, taču mēs, pensionāri, to nelietojam, katru dienu arī uz poliklīniku
neiesi, lai uzzinātu jaunumus. Mums
vajag drukātā formātā.
Oksana, bezdarbniece:
– Reklāma ir
laba lieta, jo
ļauj uzzināt par
to, kas notiek
pilsētā. Piemēram, tur atvērts
jauns klubs, salons, veikals, ēdināšanas iestāde,
tur notiek tādi pasākumi, tur var
nopirkt to un to... Man tas ir svarīgi,
jo tādējādi varu izvēlēties labāko.
Cilvēki caur reklāmām gūst vairāk
informācijas, un tas, manuprāt, ir
labi, īpaši pašreizējā situācijā.

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

Zemes nomas maksa jāsedz
visiem dzīvokļu īpašniekiem
«Nemaksāšu nevienu santīmu, kamēr
nebūšu pārliecināta, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājas, kurā dzīvoju, tiešām
pieder Dacei Segliņai, nevis pašvaldībai,»
strikta ir Asteru ielas 4 iedzīvotāja Irēnas
kundze. Viņa ir neizpratnē, kādā veidā
D.Segliņa tikusi pie šī zemesgabala, par
kuru iedzīvotājiem tiek pieprasīts maksāt
nomu. «Ļoti labi atceros, ka savulaik zemes
īpašniecei ierādīja citu, līdzvērtīgu zemesgabalu, tādējādi kompensējot viņas īpašumu zem mūsu mājas, līdz ar to Asteru iela
4 atrodas uz pašvaldības zemes un mums
nomas maksa D.Segliņai nav jāmaksā.
Tas, ka viņa to pieprasa, vienkārši ir pretlikumīgi, tādēļ apsveru iespēju vērsties pat
Satversmes tiesā,» tā kundze, kura vēlreiz
pārskatījusi sava dzīvokļa dokumentus un
pārliecinājusies, ka tur nekas nav minēts
par to, ka zeme zem viņas dzīvokļa būtu
kāda privātīpašums. Viņa arī citus iedzīvotājus, kuriem tiek pieprasīta nomas maksa,
aicina pārbaudīt, kam tad īsti pieder zeme
zem viņu daudzdzīvokļu mājas un vai
par to iekasētā nomas maksa ir likumīga.
«Mūsu gadījumā tā ir izspiešana,» pārliecināta Asteru ielas 4 iedzīvotāja.
Zemesgabals zem daudzdzīvokļu mājas
Asteru ielā 4 daļēji pieder pašvaldībai un
daļēji – privātīpašniecei Dacei Segliņai.
Proti, no kopumā astoņām kāpņutelpām
sešas atrodas uz pašvaldībai piederošās
zemes, savukārt divas – uz D.Segliņas
zemes. «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās,
ka to apliecina arī zemes robežplāns – uz
īpašniecei piederošās zemes atrodas divas
ēkas: pilnībā Māras iela 5 un divas kāpņutelpas no dzīvojamās mājas Asteru ielā
4. Kā skaidro D.Segliņa, viņa zemi savā

īpašumā ieguvusi 2001. gadā, pamatojoties
uz dāvinājuma līgumu, un to apliecina arī
Zemesgrāmatu apliecība. «Varbūt līdzvērtīgu zemesgabalu pašvaldība piedāvāja
iepriekšējam zemes īpašniekam, taču ne
man, tādējādi manā īpašumā ir daļa Asteru ielas 4 zemesgabala, nevis kāds cits,
līdzvērtīgs,» iedzīvotājas apgalvojumam
par cita zemesgabala ierādīšanu iebilst
D.Segliņa.
Tiesa gan – kaut arī konkrēti Irēnas
kundzes dzīvoklis ir kāpņutelpā, kas atrodas uz pašvaldības zemes, tas dzīvokļa
īpašnieci neatbrīvo no saistībām segt
nomas maksu par zemi, jo daudzdzīvokļu
māja, kā to paredz likums «Par dzīvokļu
īpašumu», ir viens nekustamais īpašums,
kopīpašums, par ko atbildīgi visi dzīvokļu
īpašnieki un kas arī jāuztur visiem. Līdzīgi
tas ir gadījumā, kad daudzdzīvokļu mājai
nepieciešami kādi remontdarbi, piemēram,
vienā kāpņutelpā jānomaina stāvvads
– par to maksā visi dzīvokļu īpašnieki,
neatkarīgi no tā, kurā kāpņutelpā atrodas
dzīvoklis.
Tādējādi zemes nomas līgums būs
jānoslēdz un zemes īpašnieces pieprasītā
maksa būs jāsedz jebkurā gadījumā. Ja
tas tiks noteikts ar tiesas lēmumu, papildu
nomas maksai iedzīvotājiem nāksies segt
arī tiesas izdevumus, uzsver D.Segliņa.
Viņa atgādina, ka ar visiem dokumentiem,
kas apliecina viņas tiesības uz īpašumu
zem Asteru ielas 4. daudzdzīvokļu mājas,
kā arī pamato noteikto zemes nomas
maksas apmēru, var iepazīties pie dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas Helēnas
Komarovas.

Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris

Par luksoforu lems, plānojot
Lietuvas šosejas posma
rekonstrukciju

«Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojumā ļoti nepieciešams luksofors, citādi intensīvā transporta plūsma apdraud
satiksmes dalībnieku drošību. Īpaši aktuāls ir jautājums par skolēnu drošību – viņi netiek pāri ielai, lai nokļūtu uz autobusu pieturu un brauktu uz skolu!» novērojis jelgavnieks Opincāna kungs, rosinot izskatīt jautājumu par nepieciešamību
šajā krustojumā uzstādīt luksoforu. Kā norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja vietnieks Māris Mielavs, šāda iespēja noteikti tiks izskatīta. «Lietuvas šosejai posmā no Rūpniecības ielas apļa
līdz Miera ielai plānots izstrādāt rekonstrukcijas tehnisko projektu, un tā izstrādes gaitā tiks izskatīta nepieciešamība
Sagatavoja Sintija Čepanone uzstādīt luksoforu Lietuvas šosejas un Savienības ielas krustojumā,» tā speciālists.
Foto: Ivars Veiliņš

Atputekļošanas metodi ielām
izmanto, izvērtējot satiksmes intensitāti

Zeme zem daudzdzīvokļu mājas Asteru ielā 4 daļēji pieder pašvaldībai un
daļēji – privātīpašniecei Dacei Segliņai – viņas īpašumā ir viena ceturtdaļa
šī zemesgabala jeb zeme, uz kuras izvietotas divas no kopumā astoņām
kāpņutelpām. Saskaņā ar likumu zemes nomas maksa jāsedz visiem dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no tā, kurā kāpņu telpā dzīvoklis atrodas, jo
daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums.
Foto: Ivars Veiliņš

Pateicība

«Paldies par ilgi gaidīto operāciju!»
«Jelgavas Vēstnesis» saņēmis 66 gadus
vecās pensionāres Veltas Kvieses vēstuli,
kurā viņa teic sirsnīgu paldies visiem,
kas viņai palīdzējuši, lai tiktu veikta ilgi
gaidītā ceļu operācija.
«Gribu pateikt sirsnīgu paldies Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājam
Jānim Vērzemniekam par publikāciju
«Jelgavas Vēstneša» 7. oktobra numurā.
Tieši pateicoties tai, es uzzināju, ka bez
maksas iespējams veikt lielo locītavu
protezēšanu, ja pensija nepārsniedz 150
latus.
Tā kā uz šo ceļu operāciju par valsts
līdzekļiem gaidīju rindā vairākus gadus
un rinda pēkšņi tika likvidēta, biju ļoti
priecīga par tādu izdevību, jo vairs nespēju izturēt sāpes. Katru dienu dzēru
pretsāpju tabletes un no šā gada februāra
pa istabu pārvietojos tikai ar kruķu palīdzību – ārā tiku reti, jo dzīvoju 3. stāvā.
Izlasot publikāciju, tūlīt zvanīju pa
norādīto telefonu, un laipnā E.Skaidiņas
kundze man visu paskaidroja. Es sagatavoju vajadzīgos dokumentus un pretī

saņēmu tos, kas nepieciešami, lai veiktu
operāciju. Devos uz slimnīcu un nokļuvu
pie daktera Andra Ķipura. Kaut arī viņš
neslēpa, ka operācija būs smaga, es ticēju
viņam, ka viss būs labi, jo 2000. gadā tieši
viņš man veica labās gūžas operāciju.
Sirsnīgs paldies dakterim A.Ķipuram
par veikto operāciju. Lai viņam laba
veselība! Mīļš paldies medmāsām, Mudītei, Vilmai, intensīvās terapijas nodaļas
kolektīvam, asinspārliešanas nodaļas
māsiņām, virsmāsai smaidīgajai Sarmītei, fizioterapeitei Lienītei, kura «mocīja»
manu celi. Paldies saprotošajām sanitārēm. Es pārliecinājos, ka šajā nodaļā
tiešām katrs dara savu darbu ar vislielāko
atbildību un laipnību, lai būtu labi tiem,
kas tur ārstējas. Gulēju 428. palātā.
Paldies maniem draugiem, kuri mani
apciemoja slimnīcā un arī tagad mājās.
Paldies, ka mani ar mašīnu vedāt, kur
palūdzu. Paldies par telefona zvaniem,
kas uzmundrināja, un siltajām vilnas
zeķēm. Paldies visiem! Esmu mājās, vingrinu kāju. Viegli nav, taču ceru, ka jau
pavasarī varēšu iet bez kruķu palīdzības
un stādīt puķes pie mājas.»

«Pagājušajā gadā «Pilsētsaimniecība» solīja, ka 5. līniju nolaistīs ar
speciālu šķīdumu, lai tā neputētu.
Bet tie izrādījās tikai sapņi. 5. līniju
nolaistīja tikai līdz Pambakara ceļam,
bet mēs vasarā nevarējām ne atvērt
logu, ne kādu puķi noplūkt un ielikt
vāzē, ne zīdaini ielikt ratiņos un izvest
laukā – viss vienos putekļos,» vēstulē
«Jelgavas Vēstnesim» raksta 5. līnijas
32 iedzīvotāja. Interesējoties, kāpēc ar
atputekļošanas reaģentu nav apstrādāts arī atlikušais ielas posms, viņa
saņēmusi atbildi, ka tajā esot daudz
krūmu, tāpēc tas nav nepieciešams.
«Bet mēs nedzīvojam krūmos, arī mēs
maksājam nodokļus, tādēļ esam pelnījuši kvalitatīvu ielu. Šo pavasari redzēju, kā tika nokaisīta 2. līnija ar kaut
kādu baltu kristālisku vielu graudiņu
veidā, lai tā neputētu. Nokaisīja tā

pamatīgi – traktors nobrauca pat divas
reizes. Bet 2. līnija ir vairāk krūmiem
aizaugusi un mazāk apdzīvota nekā
5. līnija. Kam tad tie krūmi ceļa malā
jāizcērt?!» neizpratnē ir kundze.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis skaidro, ka ielas,
kuras apstrādāt ar atputekļošanas
reaģentu CC Road preparātu, tiek noteiktas, izvērtējot satiksmes intensitāti
jeb automašīnu skaitu diennaktī un
ielas kategoriju. «Piemēram, 5. līnija
ir C kategorijas iela ar intensitāti 100
– 499 automašīnas diennaktī. Turklāt
pašreizējā situācijā 5. līnija ir piebērta ar frēzēto asfaltu līdz Pambakara
ceļam, kas nodrošina ielas seguma
stiprību un samazina putēšanu. Pielietojot frēzēto asfaltu, papildu seguma

apstrāde ar atputekļošanas reaģentu
nav nepieciešama,» norāda E.Rubenis.
Savukārt saskaņā ar plānu 5. līnijas
posms no Pambakara ceļa līdz Bumbieru ceļam ir iekļauts perspektīvajā
ielu uzbēršanas plānā 2011. gada budžeta ietvaros. «Taču 5. līnijas ikdienas
uzturēšanas darbi – ielu greiderēšana
un bedrīšu remonts – tiks turpināti
«Pilsētsaimniecības» 2010. gada budžeta ietvaros.
«Atbildot uz jautājumu par ielu malās esošo krūmu izciršanu 5. līnijā – tas
iekļauts krūmu izciršanas programmā,
un krūmu ciršanu mūsu pilsētā veic
stipendiātu programmā nodarbinātie
bezdarbnieki un pilsētas labiekārtošanas darbos iesaistītie Jelgavas iedzīvotāji,» informē «Pilsētsaimniecība».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Mazcenas mobilo var iegādāties tikai ar pieslēgumu
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
Birutas kundze – viņasprāt, uzņēmums
«Tele2» ļaunprātīgi izmantojis veca cilvēka nezināšanu, kā rezultātā viņas vīrs
jau teju divus gadus katru mēnesi spiests
maksāt fiksētu abonēšanas maksu, lai gan
sarunām izmanto «Zelta zivtiņu». «2009.
gada 30. martā mans vīrs «Tele2» akcijā
iegādājās mazcenas mobilo telefonu. Uzņēmuma klientu apkalpošanas centrā viņam
jautāja, vai vēlas pieslēgumu vai «Zelta
zivtiņas» karti, un viņš izvēlējās pēdējo. Pati
pārdevēja «Zelta zivtiņas» SIM karti mūsu
acu priekšā ielika jaunajā telefonā,» stāsta
Birutas kundze. Taču abi pensionāri bijuši
neizpratnē, kad katru mēnesi pa pastu sāka
pienākt rēķins, un tajā skaidri norādīts, ka
jāmaksā 3,07 lati par abonēšanu, lai gan
«Zelta zivtiņa» ir priekšapmaksas karte.
«Kad sāku par šo jautājumu interesēties,
klientu centrā man paskaidroja, ka vīrs izvēlējies «Starta tarifu» un noslēgts subsidētais
līgums uz diviem gadiem, tādēļ viņa rīcībā
jābūt arī citai SIM kartei – abonenta. Protams, mājās telefona kastītē to arī atradām,
taču kādēļ tad pārdevēja piedāvāja «Zelta
zivtiņu» un pati šo karti arī telefonā ielika,

ja reiz zināja, ka ir līgums par pastāvīgo
pieslēgumu?» neizpratnē ir abi pensionāri,
norādot, ka subsidētā līguma darbības
termiņš ir 24 mēneši un viņi kopš pagājušā
gada 30. marta ik mēnesi maksā par abonēšanu. To apliecina kvītis. Viņuprāt, tā ir
krāpšana, tāpēc būtu tikai godīgi, ja «Tele2»
visu līdz šim samaksāto summu klientam
atmaksātu.
«Visi mobilie operatori Latvijā piedāvā
tirdzniecībā subsidētos jeb mazcenas mobilos tālruņus, kuri tiek pārdoti par zemāku
cenu nekā tirgus vērtība un kurus var
iegādāties tikai ar pastāvīgo pieslēgumu,
slēdzot līgumu uz noteiktu laiku. «Tele2»
gadījumā līgums privātpersonām tiek slēgts
uz 24 mēnešiem,» skaidro «Tele2» Klientu
apkalpošanas servisa vadītāja Linda Puzule. Viņa norāda, ka ar subsidēto tālruni var
lietot jebkuru «Tele2» SIM karti, tajā skaitā
arī priekšapmaksas karti «Zelta zivtiņa»,
– tālrunī nav obligāti jālieto tā SIM karte,
kas iegādāta, slēdzot pieslēguma līgumu.
Taču jebkurā gadījumā – lai arī kādu karti
izmantotu, jārēķinās ar to, ka ik mēnesi
vajadzēs segt abonēšanas maksu.

«Arī konkrētajā gadījumā klients ir iegādājies subsidēto mobilo tālruni, noslēdzot
līgumu uz 24 mēnešiem ar abonēšanas
maksu 3,07 lati, tāpēc tā ir jāmaksā. Citādi
šādu lēto telefonu viņš vispār nevarētu iegādāties. Taču kungs izvēlējies lietot priekšapmaksas karti «Zelta zivtiņa», kas, iespējams,
viņam ir izdevīgāk,» tā L.Puzule, noraidot
jebkādus apgalvojumus, ka notikusi ļaunprātīga klienta maldināšana. «Krāpšana
nekādā gadījumā nav notikusi, jo klients ir
parakstījis līgumu, kas apliecina viņa piekrišanu tajā ietvertajiem noteikumiem un
apņemšanos tos pildīt. Klienta pienākums ir
iepazīties ar ikviena līguma saturu pirms tā
parakstīšanas. Turklāt abonēšanas maksa
ir norādīta konkrētā klienta līguma par
«Starta tarifu» pirmajā lappusē ar izceltiem
burtiem, lai klients varētu to viegli atrast un
ar to iepazīties,» uzsver L.Puzule.
Taču viņa sola, ka «Tele2» klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar minēto
klientu, lai personīgi izskaidrotu situāciju,
novērstu radušos pārpratumus un rastu
abpusēju sapratni.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Otrā uzvara BBL

Triālistiem pēdējais posms

Noslīd uz 3. vietu

Sporta diena bērniem

Sporta pasākumi

BK «Zemgale» izcīnījis otro uzvaru
Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma
kausā. Mūsu basketbolisti ar 85:79
pieveica Kazahstānas pilsētas Atirauas
klubu «Barsy». Lielisku spēli demonstrēja Jēkabs Rozītis, kuram 14 punkti,
13 atlecošās bumbas un bloķēti trīs
pretinieku metieni. Rezultatīva spēle
arī komandas kapteinim Edgaram
Krūmiņam – 24 punkti. Komandas
galvenais treneris Varis Krūmiņš norāda, ka arī šajā mačā bija kritumi, kas
saistīti ar vadošo spēlētāju nogurumu
un maiņām, taču no tā ir grūti izvairīties. Treneris gan ir neizpratnē par to,
kā kluba vadība strādā ar skatītājiem,
jo šajā spēlē ZOC labāk dzirdama
bijusi grupiņa viesu fanu.

27. novembrī pulksten
10.30 Ozolnieku novada
Priežkalnos
notiks pēdējais šīs sezonas Jelgavas
Triāla čempionāta posms. Šobrīd kopvērtējumā pirmais
ar 65 punktiem ir Artūrs Grīnfelds, bet viņa
brālim Andrim – 63 punkti. Visticamāk,
kopvērtējumā triumfēs pēdējā posma
uzvarētājs, savukārt 3. vietu sev jau nodrošinājis Latvijas čempions Kaspars Vērnieks
(attēlā). Jāpiebilst, ka Latvijas Motosporta
federācijas gada apbalvošanas ceremonija
notiks 4. decembrī Salacgrīvā.

Futzāla komanda «Jelgava – Monarch»
piedzīvojusi zaudējumu vienībai «Raba»
(7:1) un kopvērtējumā noslīdējusi uz 3.
vietu, bet «Raba» šobrīd ir līderi. Šajā spēlē vienīgos vārtus, realizējot soda sitienu,
guva Ēriks Pelcis. «Jelgava – Monarch»
piecās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras, vienu
spēli nospēlējusi neizšķirti, vienu – zaudējusi. Gūto un ielaisto vārtu attiecība ir
13:13, bet kopumā izcīnīti desmit punkti.
Nākamā Latvijas čempionāta spēle «Jelgava – Monarch» notiks 27. novembrī
pulksten 19.30 Rīgas Olimpiskajā sporta
centrā. Pretinieki – RTU. Jāatgādina, ka
futzāla komandā spēlē trīs FK «Jelgava»
spēlētāji – brāļi Igors un Vitālijs Lapkovski
un Ē.Pelcis. Pavisam futzāla komandā ir
četri laukuma spēlētāji un vārtsargs.

28. novembrī
pulksten 11 LLU
Sporta namā
notiks pirmsskolas vecuma
bērnu ģimeņu
sporta svētki
«Heijā, heijā,
pulkā nāc!».
Tajos var piedalīties ikviens bērns vecumā
līdz septiņiem gadiem, bet Sporta servisa
centra metodiķis Valdis Ilmers jo īpaši aicina piedalīties tos bērnus, kuri neapmeklē
bērnudārzu: «Šī būs lieliska iespēja bērnam
izkustēties un pabūt kopā ar vienaudžiem.»
Šī gada tēma – «Jautrais ceļojums ar rūķīšiem». Lai piedalītos pasākumā, iepriekš nav
jāpiesakās, vien jāņem līdzi sporta apavi.

 27. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
12. kārta (atlases turnīrs finālam)
(Jelgavas 6. vidusskolā).
 27. novembrī pulksten 11
– čempionāts šahā skolēniem
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 27. novembrī pulksten 9.30
– LJBL spēles zēniem (ZOC).
 27. novembrī pulksten 10.30
– Agarska triāla kluba un Jelgavas Triāla čempionāta noslēguma
posms (Ozolnieku novada Priežkalnos).
 27. novembrī pulksten 13
– sezonas noslēguma orientēšanās
sacensības «Ziemas alnis», 1. kārta
(pie Zebrus ezera).
 27. novembrī pulksten 16
– «Schenker» līgas spēle volejbolā:
«Biolars/Olaine/Jelgava» – «TTU»
(ZOC).
 28. novembrī pulksten 11
– Jelgavas Šaha kluba čempionāts
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 28. novembrī pulksten 16
– Sporta servisa centra 2010. gada
kausa izcīņa basketbolā: «play off»
(Jelgavas novada Sporta centrā
Aviācijas ielā 8).
 28. novembrī pulksten 16
– «Ziemas alnis», 2. kārta (Jelgavas
apkārtnē).
 28. novembrī pulksten 11
– pirmsskolas vecuma bērnu ģimeņu sporta svētki «Heijā, heijā, pulkā
nāc!» (LLU Sporta namā).
 1. decembrī pulksten 17 – LBL
spēle: «Zemgale/LLU» – «Ventspils
augstskola» (ZOC).
 1. decembrī pulksten 19 – BBL
spēle: «Zemgale» – «Barsy» (ZOC).
 1. decembrī pulksten 19.30
– Latvijas atklātais virslīgas hokeja čempionāts: «Zemgale/JLSS»
– HS «Rīga/Prizma» (Jelgavas Ledus
hallē).

Gads paies pasaules čempionāta zīmē
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieki, kuriem Jelgavas roņu kausā 1. vieta

Ar Jelgavas roņu kausu sezonu atklājuši Jelgavas ziemas
peldētāji. Kaut arī šosezon
priekšā vēl dalība dažādās
sacensībās gan Latvijā, gan
Eiropā, galvenais uzdevums
ir sagatavoties 2012. gada
pasaules čempionātam, ko
rīkos klubs «Jelgavas roņi» un
kas notiks Jūrmalā.
Sezonas atklāšanas sacensībās piedalījās 53 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas,
Igaunijas un Krievijas. Savukārt Latvijas
ziemas peldētāji bija sabraukuši no Ogres,
Rīgas, Carnikavas, Ventspils, Saldus, Liepājas un citām vietām. Gaisa temperatūra
sacensību dienā bija plus deviņi grādi, bet
ūdens – plus seši.
Kluba «Jelgavas roņi» valdes loceklis
Aleksandrs Jakovļevs stāsta, ka šosezon
kluba dalībnieki piedalīsies vairākās
sacensībās gan tepat Latvijā, gan Eiropā.
Piemēram, janvārī astoņu cilvēku komanda brauks uz Ziemas peldētāju festivālu
Tallinā un atklāto čempionātu Londonā,
bet februārī 14 cilvēki dosies uz Somiju,
lai startētu Somijas atklātajā čempionātā.
Tomēr galvenokārt sezona paies, gatavojoties 2012. gada pasaules čempionātam,
kas notiks Latvijā.
Par sacensību norises vietu izraudzīta
Jūrmala, un ar jahtklubu «Concept» jau
parakstīti sadarbības līgumi. «Tas nav
tikai jahtklubs, tas ir atpūtas un sporta
centrs pie Lielupes ar visu nepieciešamo
infrastruktūru, kādas Jelgavā diemžēl
nav,» tā A.Jakovļevs, piebilstot, ka čempionāta dalībnieku skaits tiek lēsts ap 1200
– 1500, bet vēl apmēram tikpat daudz
būs skatītāju.
Visticamāk, lai piedalītos 2012. gada
čempionātā, nebūs jāizpilda kvalifikācija.
«Tā kā ziemas peldēšana ir tautas sports,
līdz šim piedalīties pasaules čempionātos
varēja ikviens – tas ir demokrātisks sporta veids. Tomēr, ņemot vērā, ka pasaulē

Disciplīna
25 metri brasā

50 metri brasā

Sportisti
Gaļina Žukova, Jurijs Kuriševs,
Raisa Petrova, Valērijs Kisļakovskis,
Lada Vrubļevska, Dmitrijs Žigunovs
Ņina Siliņa, Aleksandrs Jakovļevs

Jelgavas ziemas
peldētāji ar sacensībām Lielupē
«Jelgavas roņu
kauss» atklājuši
sezonu. Lai gan
daudzi «roņi» uzskatīja, ka laiks ir
pārāk silts (sacensību dienā gaisa
temperatūra bija
plus deviņi grādi,
bet ūdens – plus
seši), sacensībās
piedalījās 53
dalībnieki no trīs
valstīm – Latvijas, Igaunijas un
Krievijas.
Foto:
Krišjānis Grantiņš

strauji pieaug interese par to, domāju, ka
Starptautiskā Ziemas peldēšanas asociācija pieņems lēmumu ierobežot dalībnieku
skaitu no vienas valsts, tikai šis lēmums
attieksies uz 2014. gada čempionātu,» tā
«Jelgavas roņu» pārstāvis. Viņš stāsta,
ka ierastā sistēma ir tāda: tiklīdz atvērta
čempionāta interneta mājas lapa, tajā ikviens var piereģistrēties dalībai čempionātā. Tāpat būs arī šoreiz, tikai maksimālais
dalībnieku skaits, kas tiks apstiprināts,
būs 1500. «Tas ir maksimālais dalībnieku
skaits, kas iespējams, lai varētu optimāli
saplānot peldējumus.»
Plānots, ka pasaules čempionātā Jūrmalā piedalīsies ap 30 «Jelgavas roņu».
Šobrīd klubā ir 42 biedri, bet aktīvi
sacensībās piedalās 36. Pēdējā gada laikā
klāt nākuši divi jauni peldētgribētāji,
bet trīs devušies mācīties uz Angliju un
Dāniju. Dānijā celtniecību studē arī vairākkārtējais pasaules čempions Ņikita
Gorbatko. «Iespējams, viņš mums janvārī

pievienosies sacensībās Londonā,» tā
A.Jakovļevs, piebilstot, ka Dānijā Ņikita
trenējas baseinā, nevis ārā.
Jāpiebilst, ka no nākamā gada janvāra sāks darboties pasaules čempionāta
oficiālā mājas lapa: www.winterswim-

ming2012.com. Tajā varēs atrast informāciju par čempionātu, kā arī reģistrēties, lai piedalītos kādā no disciplīnām:
jauktā stafete 4 x 25 metri brīvajā stilā,
25 metri brasā, 50 metri brīvajā stilā, 450
metri brīvajā stilā.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina konkursu apraides
tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai – vietējās
radio programmas veidošanai Jelgavā atbilstoši šādiem noteikumiem:
1. Prasības attiecībā uz programmu:
• raidlaika apjoms: 24 stundas diennaktī,
• valodas lietošanas noteikumi: diennakts minimums latviešu valodā – 50%,
• programmas formāts: jānorāda pretendentiem pēc saviem ieskatiem,
• citas prasības: vietējās ziņas vismaz 3% no nedēļas raidapjoma;
2. Darbības uzsākšanas laiks – ne vēlāk kā 2011. gada 20. decembris;
3. Apraides atļaujas darbības termiņš – 10 gadi;
4. Konkursa dalības maksa – Ls 750;
5. Iesnieguma iesniegšanas termiņš – līdz 2010. gada 28. decembrim;
6. Konkursa izvērtēšana – ne vēlāk kā līdz 2011. gada 3. februārim.
Konkursa nolikums pieejams padomes mājas lapā: www.neplpadome.lv.

Jelgavas pašvaldība ir gatava
ceļu un ielu uzturēšanu īstenot pēc PPP principa
30. novembrī noslēdzas JPPA «Pilsētsaimniecība» īstenotais projekts «Publiskās un
privātās partnerības ieviešana Jelgavas
pilsētas ielu apsaimniekošanā». Tā gaitā
izstrādāta pilsētas ceļu un ielu rekonstrukcijas, periodiskās uzturēšanas un ikdienas
uzturēšanas darbu programma PPP
realizācijai, un nu «Pilsētsaimniecības»
rīcībā ir unikāla matrica, kura, modelējot
to atbilstoši situācijai, plānotajiem darbu
apjomiem un termiņiem, automātiski
aprēķina partnerības provizoriskās gala
izmaksas. Un tas savukārt nozīmē, ka, pieaicinot ekspertu, var noteikt PPP modeli,
kurš pašvaldībai konkrētā gadījumā būtu
atbilstošākais, finansiāli izdevīgākais un
ar vismazāko risku, – uz būtiskāko ieguvumu, realizējot šo projektu, norāda JPPA
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns, akcentējot, ka šim nolūkam arī
izstrādāta nepieciešamā dokumentācija
– sagatavots PPP līguma projekts un iepirkuma nolikums.
Dažādu publiskās un privātās partnerības
modeļu izvērtējumu Jelgavas ielu apsaimniekošanai veica SIA «Ernst & Young Baltic»,

ekonomiski pamatojot, vai publiskās un
privātās partnerības izmantošana ielu rekonstrukcijas un uzturēšanas sektorā pašvaldībai
noteiktajā situācijā ilgtermiņā ir lietderīgāka
par publiskā iepirkuma izmantošanu. Novērtējuma ietvaros tika salīdzinātas potenciālās ar
projekta īstenošanu saistītās publiskā partnera
finanšu un risku izmaksas publiskā iepirkuma
un PPP alternatīvas gadījumā. Izstrādātajā gala
ziņojumā secināts, ka ar projekta īstenošanu
saistītās publiskā partnera izmaksas PPP alternatīvā ir zemākas par izmaksām publiskā
iepirkuma alternatīvā, līdz ar to noteiktajā
situācijā publiskajam partnerim PPP izmantošana ielu rekonstrukcijas un uzturēšanas
sektorā būtu lietderīgāka par publiskā iepirkuma izmantošanu.
Kā piemērotākais projekta īstenošanas variants PPP alternatīvā ir noteikts līgumiskās partnerības modelis DBFO (design – build – finance
– operate jeb projektē – būvē – finansē – pārvaldi), kas ļauj publiskajam partnerim nodot
privātajam partnerim lielāko daļu ar projekta
īstenošanu saistīto risku un paredz, ka publiskais partneris privātajam partnerim maksās
līgumā noteikto atlīdzību, kas var tikt nolīgta
pieejamības maksājuma veidā, tādējādi ļaujot

publiskajam partnerim izlīdzināt ar projekta
īstenošanu saistītās ikgadējās izmaksas un
veikt norēķinu ilgākā laika periodā.
Projekta «Publiskās un privātās partnerības
ieviešana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» vadītāja Daina Done norāda, ka projekta
īstenošanas gaitā dažādu situāciju rezultātā
izdevās ieekonomēt līdzekļus un, pārdalot
naudu starp budžeta pozīcijām, tika rasta
iespēja iekļaut papildu apakšaktivitātes, kas
būtiski ļāvis pilnveidot «Pilsētsaimniecības»
kontroles iespējas. Piemēram, lai nodrošinātu
nepieciešamos mērījumus, kas saistīti ar ielu
uzturēšanu, un nodrošinātu iespēju regulāri
papildināt projekta gaitā izstrādāto datu bāzi,
iegādāts ģeodēziskais mērinstruments. Tas
ļauj operatīvi kontrolēt ielu tehnisko stāvokli,
pilnveidot esošo datu bāzi, kā arī nākotnē
ietaupīt ievērojamus pašvaldības līdzekļus,
jo turpmāk šis pakalpojums nebūs jāpērk kā
ārpakalpojums. Savukārt iegādātais kvalitātes
kontroles mērinstruments jau pašlaik tiek
izmantots, lai veiktu kontroli par ceļu un ielu
izbūves, uzturēšanas un remontdarbu gaitu
saskaņā ar pašvaldības Ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbu tehniskajā specifikācijā
iekļautajiem norādījumiem un valstī izstrādā-

tajām Autoceļu specifikācijām. Šie kvalitātes
mērinstrumenti «Pilsētsaimniecībai» kā
pasūtītājam ļauj skrupulozi kontrolēt līguma
izpildi un pārliecināties par darbu kvalitāti.
Pavisam drīz arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja iesaistīties ikdienas ceļu un ielu
uzturēšanas darbu kontrolē. Šim nolūkam
rasta iespēja izveidot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas jeb ĢIS interaktīvo WEB karti,
kas ne tikai ļaus operatīvi novērst iedzīvotāju
fiksētās un kartē atzīmētās problēmas, bet
arī sniegs iespēju publiski internetā sekot
līdzi identificēto problēmu novēršanas darbiem. Plānots, ka interaktīvā karte ikvienam
būs pieejama interneta vietnē karte.pilsetsaimnieciba.lv no 29. novembra.
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta līdzfinansētais individuālais
projekts Nr.LV0058 «Pašvaldības un privātās
partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas
ielu apsaimniekošanā» realizēts no 2008.
gada 1. jūnija līdz 2010. gada 30. novembrim. Tā kopējais budžets ir 400 000 eiro,
tostarp 340 000 eiro ir Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta finansējums,
bet 60 000 eiro – Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums.

Meklē darbu
Šoferis ar savu evakuatoru līdz (2 tonnām)
vai citu kravu transportēšanai.
Tālrunis 27883668.
Labi iemācu latviešu valodu.
Tālrunis 63021031, 26636641.
Varu veikt dažādus saimnieciskos darbus
vai meklēju darbu celtniecībā. Arī Jelgavas
novadā. Varu palikt uz vairākām dienām.
Tālrunis 27140052.
Šoferis (B, C, D, E kategorija) meklē darbu.
Ir vieglā automašīna. Tālrunis 25968183.
Tīru un laboju skursteņus, cukmūrīšus,
krāsnis. Tālrunis 25438673.
Krievu – vācu valodu tulks, gids, pasniedzējs. Tālrunis 26872900.
Auklīte (38) ar darba pieredzi pieskatīs
jūsu bērniņu. Var piedāvāt arī veca cilvēka
aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Meklēju šofera darbu. Ir B, C, D1 kategorijas autovadītājas tiesības. Varu izvadāt
ar firmas mašīnu cilvēkus. Uz darbu, no
darba maršrutā Jelgava–Rīga.
Tālrunis 26084566.
Vidusskolniece pasniedz privātstundas
latviešu, krievu valodā, matemātikā pamatskolēniem. Tālrunis 28738453.
Divi celtnieki – jebkuru darbu.
Tālrunis 29675752.
Vīrietis (50) meklē darbu pie saimnieka vai
saimnieces. Vēlams dzīvot uz vietas.
Tālrunis 27174035.

Aizsaulē aizgājuši
ANATOLIJS LARKINS (dz. 1937. g.)
GRIŠKO JEĻENA (dz. 1923. g.)
NADEŽDA GRANDOVSKA (1940. g.)
ZOJA KRIVOGUZA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 25.11. plkst.11 no Zanderu
kapu sēru nama uz Norauku kapiem.
VIESTURS BRIEDIS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 25.11. plkst.11 Baložu kapsētā.
RAIMONDS MEZERIŅŠ (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 26.11. plkst.14 Bērzu kapos.
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29. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1107.sērija.
9.25 «Hokings». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
11.00 «Top-Shop piedāvā…»
11.20 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.25 «De facto».*
13.05 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Abavas ieleja.*
13.10 «Eirobusiņš».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…»
14.00 «Ielas garumā».*
14.30 «Šeit un tagad».*
15.10 «Ludza». Muzikāla skatu filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…»
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 42.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 52.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1107.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 16.sērija.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Būt latvietim». Videofilma. 3. un 4.sērija.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 81. un 82.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 381.sērija.
13.00 «Joka pēc». Seriāls. 29.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj.*
16.05 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 40.sērija.
16.50 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 1.sērija.
17.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 381.sērija. Māsīcas Ļida un Ļena nevar
vienoties, kura mantos dzīvokli, kas piederēja
viņu vectēvam – profesoram. Diemžēl viņš nav
paguvis uzrakstīt testamentu, lai gan daudzi zina,
ka viņš to gribējis novēlēt Ļidai. Ļena un viņas
vīrs Mihails uzskata, ka Ļidai dzīvoklis vispār
nav vajadzīgs, un izdomā plānu, kā atbrīvoties no
otras mantinieces....
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
20.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
9.sērija Pazudis okeānā. Tropu paradīze Belizu,
Centrālamerika. Bet vai iespējams izdzīvot,
ja atrodies okeānā uz pavisam neliela plosta?
Apkārt daudz nelielu saliņu, taču atklātie ūdeņi ir
nepielūdzami, un laika apstākļi neietekmējami.
Izrādās, ka pat glābšanas piederumiem mēdz
beigties derīguma termiņš. Kā izdzīvot?
21.10 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Basketbola apskats».
22.40 «Melnā kleita» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
0.20 «Krējums... saldais».
0.50 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 68.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 23. un 24.sērija.
12.00 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes šovs. 1.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 9.sērija.
14.40 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 23.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 317.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 144.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Atklātie ūdeņi. Dreifā». Vācijas trilleris. 2006.g.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 11.sērija.
23.50 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 26.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Betmens un Robins». ASV piedzīvojumu filma. 1997.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 37.sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 49. un 50.sērija.
7.20 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.05 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».

tv programma
11.05 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 156. un 157.sērija.
12.10 «TV veikala skatlogs».
12.25 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 25.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 198.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 9.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 201.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 268.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 5.sērija. Piecus
gadus pēc Melānijas Keveno pazušanas kādā
būvlaukumā atrod viņas līķi. Pierādījumi liecina,
ka slepkava ir viņas vīrs Sems. Drīz vien atklājas,
ka viņš nogalināts vēl krietni pirms Melānijas līķa
noslēpšanas, tāpēc Kāslam un Beketai no jauna
jāsāk dzīt sen jau atdzisušās pēdas. Izmeklēšanas procesā atklājas jaunas detaļas no Beketas
pagātnes.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 222.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 15.sērija.
2.05 «Kobra». Seriāls. 25.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 156. un 157.sērija.
3.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 9.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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

30. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1108.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 16.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…»
11.00 «Viss notiek».*
11.30 «Nančerova». Romantiska drāma. 1999.g. 2.sērija.
13.20 «Šeit un tagad».*
14.05 «Top-Shop piedāvā…»
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…»
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1108.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 17.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle. Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas trīs
erudīti kardiologa Andra Skrides vadībā – pret
studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis
biedriem un studentiem, Jāņa Dabiņa aicināti,
meklēs atbildes uz 20 erudīcijas jautājumiem
VIP ložā.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Biatlons.
15 km sievietēm.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 83. un 84.sērija.
10.50 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.40 «30 sekundes līdz Marsam».
12.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pārbaudes spēle futbolā. Ķīna – Latvija.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 41.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 382.
sērija. Rajonā reģistrētas trīs dzīvokļu zādzības ar
ielaušanos. Visos gadījumos nozagtas lielas naudas
summas, bet mantas nav aiztiktas. Domājams,
darbojies veikls zaglis ar iesauku Viesis, kuru jau sen
meklē vairākās lielpilsētās. Pēdējā ielaušanās reizē

operatīvā grupa zagli gandrīz notver, taču viņš aizbēg,
smagi ievainojot Muhtaru. Saniknotais Maksims
apņemas zagli uz karstām pēdām notvert...
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Habarovskas Amur. Tiešraide. Rīdziniekiem ir
laba iespēja papildināt savu punktu krājumu, jo
Habarovskas komanda veikusi tālu ceļu, un pretiniekiem nebūs fiziski viegli aizvadīt labu spēli.
21.55 «Autosporta programma nr.1».
22.25 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. Cajasol Sevilla – VEF.
0.40 «Zebra».*
0.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 382.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 69.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 25. un 26.sērija.
12.00 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 10.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 318.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 145.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 2.daļa.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 12.sērija.
23.50 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 27.sērija.
1.00 «Draugi 7». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
1.45 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 38.sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 51 un 52.sērija.
7.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 268.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 158. un 159.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 26.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 199.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 202.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 269.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 8.sērija. Hauss
beidzot atgriežas amatā un uzņemas pornofilmu
aktiera ārstēšanu. Pārējiem komandas locekļiem
jaunais pacients šķiet ārkārtīgi nesimpātisks, jo
nosoda viņa nodarbošanos. Čeiss mokās ar vainas
apziņu par Dibalas slepkavību, bet nespēj saņemties un pastāstīt Kameronai, kas viņu nomāc.
Hauss visiem spēkiem nopūlas, lai pierunātu Taubu
un Hedliju atkal strādāt viņa komandā.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 178.sērija.
23.00 «Mijkrēslī». ASV krimināltrilleris. 1998.g.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 16.sērija.
1.45 «Kobra». Seriāls. 26.sērija.
2.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 158. un 159.sērija.
3.35 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
4.30 «Nakts joki».

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

1. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»

Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1109.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 17.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…»
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
14.10 «Top-Shop piedāvā…»
14.25 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).*
14.40 «Kopā» (ar subtitriem).*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…»
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1109.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 18.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 85. un 86.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 383.sērija.
13.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls jauniešiem. 1.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Habarovskas Amur.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 42.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
383.sērija. Studente Tasja ziņo milicijā, ka viņas
paziņas Semjona Petroviča Baijera vietā durvis
atvēris ļoti līdzīgs vīrietis, kurš meiteni nav
pazinis. Viņa ir satraukusies par vecā vīra likteni.
Drīz pēc tam izmeklētājus izsauc uz notikuma
vietu, kur cietis Anglijas pilsonis. Viņa piezīmju
grāmatiņā ir Baijera adrese, turklāt viņš nemitīgi
atkārtojis vārdus – krusts un roze. Kļūst skaidrs,
ka pazudušais, viņa vietā esošais un cietušais ir
savstarpēji saistīti, tikai – kā?
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 FIBA Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm. TTT Rīga
– Pecs 2010 (Ungārija). Tiešraide. Rīdziniecēm
sezonas sākums Eirolīgā nav izdevies, un varbūt
beidzot pie uzvaras izdosies tikt pret Ungārijas
čempionēm, kas arī noteikti nav tā stiprākā
komanda mūsu grupā.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «TV motors».
23.00 «Vistlera». Seriāls. 7. un 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 70.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 27. un 28.sērija.
12.00 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». ASV realitātes
šovs. 3.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 11.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 25.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 319.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 146.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 13.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 28.sērija.
0.40 «Draugi 7». ASV seriāls. 25.sērija.
1.10 «Draugi 9». ASV seriāls. 1.sērija.
1.30 «Atklātie ūdeņi. Dreifā». Vācijas trilleris. 2006.g.
3.00 «Melnādainā princese». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas». 39.(sezonas naslēguma) sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
6. un 7.sērija.
7.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 269.sērija.
9.35 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 160. un 161.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 4.sērija.

13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 27.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 200.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 11.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 203.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 270.sērija.
21.00 «Lielā mīlestība» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2006.g.
23.05 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
0.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.00 «Kobra». Seriāls. 27.sērija.
2.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 160. un 161.sērija.
3.50 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
4.40 «Nakts joki».

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

2. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1110.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 18.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…»
11.05 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Ungārijas ūdru vīrs». Dokumentāla filma.
14.10 «Top-Shop piedāvā…»
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…»
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1110.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 19.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 4.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 6.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 87. un 88.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 384.sērija.
12.50 «The Verve» koncerts.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 43.sērija.
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Maskavas
Spartak. Tiešraide.
17.20 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 384.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novokuzņeckas Metallurg. Tiešraide.
21.55 «Ziemeļu puse».
22.25 «Ar makšķeri».
22.55 «Red Bull BC One». Starptautiskās breakdance
sacenības. Red Bull BC One pulcēs pasaules
labākos breakdance meistarus Tokijā, kas ir
pasaules nozīmīgākās breakdance sacensības
formātā viens pret vienu. The Red Bull BC One
arēna tiek būvēta Yoyogi stadionā, kur 1964. gadā
notika Olimpiskās spēles, un 3000 fanu Japānā
uzkurinās dejotājus klātienē.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 71.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 29. un 30.sērija.
12.00 «Vecmeita. Tristas un Raijena kāzas». Realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 12.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 320.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 147.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
23.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 29.sērija.
1.00 «Draugi 9». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
1.50 «Atriebējs». ASV trilleris. 2006.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 1.sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīovjumi 2». Animācijas seriāls.
8. un 9.sērija.
7.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 270.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 162. un 163.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 28.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Austrālijas seriāls. 201.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 12.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 204.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 271.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
22.00 «Svešais: atdzimšana». Fantastikas šausmu filma. 1997.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 «Specvienība 3». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Kobra». Seriāls. 28.sērija.
2.30 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 162. un 163.sērija.
3.30 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
4.25 «Nakts joki».

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

3. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 38.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 19.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…»
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 12.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…»
14.20 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…»
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 38.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 5.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Noziegumu sezona». Itālijas daudzsēriju krimināldrāma. 2004.g. 4.(noslēguma) sērija. Notikusi
kārtējā slepkavība – savās mājās nogalināts

precēts pāris, kuram pieder spēļu zāle. Viņu
bijušais partneris ir aizdomīgo sarakstā, taču
arī tiek nogalināts. Liekas, ka sākusies rēķinu
kārtošana starp diviem mafijas klaniem. Bet atkal
vainīgais izrādās it kā visnepiemērotākais cilvēks
– neievērojams vīrs, kuram sabrucis sapnis par
laimīgu nākotni.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Noziegumu sezona». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 89. un 90.sērija.
10.55 «Sporta studija».*
11.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Maskavas
Spartak.*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novokuzņeckas Metallurg.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 44.(noslēguma) sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
385.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.55 «Mutanti X». Seriāls. 50.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 385.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 72.sērija.
10.05 «Piecas zvaigznes». Seriāls. 31., 32. un 33.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 13.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 321.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 148.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
23.05 «Palikt dzīvam». ASV šausmu trilleris. 2006.g.
0.55 «Lielceļš». ASV krimināldrāma. 2002.g.
2.30 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
3.20 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 2.sērija.
5.55 «Sjomins» (ar subt.) Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
10. un 11.sērija.
7.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 271.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 164. un 165.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 202.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 13.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 205.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija.
1992.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.45 «Seši kadri» (ar subt.).
1.20 «Ķirbjgalvis: pīšļi pie pīšļiem». Šausmu filma. 2006.g.
3.00 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
3.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 164. un 165.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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

TV programma
20.05 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
0.35 «Erotiskie stāsti. Lielā afēra» (latv. val.). Seriāls.

4. decembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 16.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Dabas grāmata».*
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 14.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
12.50 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.
15.55 «Spēlmaņu nakts».*
15.35 «100. panta preses klubs».*
16.35 J.Podniekam – 60. «Krustceļš». Dokumentāla filma.
1990.g. Juris Podnieks ir izveidojis uzskatāmu
liecību latviešu, lietuviešu un igauņu tautu politiskās pašnoteikšanās cīņai. Viņš savienojis 1990.
gada Dziesmu svētku fragmentus ar stāstiem
no cilvēku dzīves, kas atspoguļo Baltijas valstīs
dzīvojošo cilvēku likteņus.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Šanhajas skūpsts». Melodrāma. 2007.g.
23.10 Nakts ziņas.
23.20 «Sargājošās debesis». Drāma. 1990.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 «Bēgšana ar lāci». ASV ģimenes filma. 2000.g.
15.40 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 18. un 19.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Tveras
Šerif. Tiešraide.
19.20 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
19.50 «Mīlestība uz naža asmens» (ar subt.). Krievijas
detektīvmelodrāma. 2007.g.
22.00 «Akekdošu klubs».
22.30 «Postošā mīla». Austrālijas krimināldrāma. 2010.g.
0.15 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešiem.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 8.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 14.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 17.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Hanna un pingvīns». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
16.05 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.35 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
17.40 «Viens no mums». Dokumentāla filma.
18.00 «Marss uzbrūk!» ASV komēdija. 1996.g. Režisors
T.Bārtons. Lomās: Dž.Nikolsons, G.Klouza,
A.Beninga, P.Brosnans, D.de Vito. Planēta
Zeme kļuvusi par marsiešu uzbrukuma objektu.
Amerikas prezidents ir neizpratnē par to, kādi
varētu būt viņu nolūki – no vienas puses,
armijas virspavēlnieks iesaka gatavoties
visnežēlīgākajam uzbrukumam, no otras – padomnieks zinātnes jautājumos apgalvo, ka viņi
nāk ar mieru. Ieradušies citplanētieši patiesi
izskatās jautri un draudzīgi, taču šī āriene ir
maldinoša – draudīgi ir viņu ieroči, bet vēl jo
briesmīgāki – viņu joki.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Džērsijas meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
22.35 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
1.00 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
1.30 «Saderināšanās uz mūžu». Kara melodrāma. 2004.g.
3.35 «Palikt dzīvam». ASV šausmu trilleris. 2006.g.
5.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
12. un 13.sērija.
7.20 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls.
10.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 15.raidījums.
10.10 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
11.10 «Kinomānija».
11.50 «TV veikala skatlogs».
12.05 «Sportiskais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2001.g.
13.50 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
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15.50 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
18.10 «Aizskalotais». Ģimenes animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 8.raidījums.
Šoreiz šova dalībniekiem ļauts darīt visu,
kas vien viņiem ienāk prātā, jo šova tēma ir
frīstails. Jo tālāk dalībnieki tikuši, jo straujāk
attīstās viņu spējas, tādēļ šajā raidījumā pat prasīgā žūrija ir noskaņota gaidīt
brīnumus. Viesa statusā žūrijā šoreiz būs
aktrise, režisore, kustību pedagoģe Raimonda
Vazdika, kā arī politiķis, Rīgas Motormuzeja
direktors, sarīkojuma deju celmlauzis Latvijā,
deju pedagogs Aivars Aksenoks. Turklāt par
dalībnieku panākumiem sporta klubos šajā
raidījumā vairāk vēlas pastāstīt viņu treneri.
22.40 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
1.05 «Aktrises lāsts» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2007.g.
2.55 «Vīrietis stāvoklī». Dokumentāla filma. 2008.g.
3.45 «Pasaules neticamākie video 4». 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Krieivjas seriāls.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.15 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.25 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.30 «Erotiskie stāsti. Grēcīgā apsēstība» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

5. decembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Lotes ceļojums uz dienvidiem».
Igaunijas animācijas filma. 2000.g. 1.–5.sērija.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls.
6.sērija.
11.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
15.45 J.Podniekam – 60. «Vai viegli būt jaunam?» Dokumentāla filma.
17.10 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 TIEŠRAIDE no halles Arēna Rīga. Dziesmu svētki
Ziemassvētkos. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koncerts Ziemassvētku noskaņās.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 Veltījums J.Podniekam. «Vai viegli…?» J.Podnieka
studijas dokumentāla filma. 2010.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Ziemeļu puse».
23.50 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*

11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.35 «Sporta studija».*
13.25 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.05 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Tveras Šerif.*
16.05 «Bordertauna». Seriāls. 20.sērija.
16.30 «Basketbola apskats».*
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Maskavas
Krasnaja armija. Tiešraide.
19.20 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.00 «Londonieši». Seriāls. 22.sērija.
21.50 «Slazdā». Kanādas un ASV drāma. 2010.g.
23.25 «Mīlestība uz naža asmens» (ar subt.). Krievijas
detektīvmelodrāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Pastaiga ar briesmoņiem». Speciālizlaidums.
2.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
13.00 «Leģenda par Baču un Sandensu». Vesterns. 2006.g.
14.50 «Sveiks, Skubij Dū!» ASV animācijas filma. 2005.g.
16.15 «Harijs Poters un filozofu akmens». Fantāzijas
piedzīvojumu filma. 2001.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Galva mākoņos». Laikmeta drāma. 2004.g.
22.40 «Apkopējs». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
0.15 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
2.25 «Džērsijas meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14. un 15.sērija.
7.10 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.00 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
14.25 «Dejo nost!»*
16.40 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
15.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs».
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.30 «Komando». ASV spraiga sižeta trilleris. 1985.g.
0.20 «Šultess» (ar subt.). Krievijas drāma. 2008.g.
2.15 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
4.05 «Sjomins» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
22.20 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.15 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.10 «Erotiskie stāsti. Holivudas grēki» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. decembrī plkst.19 – Vilnis Dumpis un deju orķestris piedāvā
koncertu «Svinga ritmā». Piedalās grupa «Kompliments» un «Jelgavas diksi-

lends». Programmā: F.Sinatra, T.Džons, R.Viljams, V.Dumpis un džeza klasika. Biļešu
cena: Ls 3; 2.

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

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

12. decembrī plkst.14 – koncerts «Tas vārds». S.Jēgers, J.Lūsēns, Aspazija. Piedalās mūziķi: I.Šablovska, K.Grigalis, J.Lūsēns juniors, M.Bērziņa un J.Lūsēns.
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.

26. decembrī plkst.14. – Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts.

Režisore I.Slucka. Uzvedumā skanēs pazīstamas melodijas no pasaules un latviešu
komponistu repertuāra un taps atgādināts par patiesajām mūsu dzīves vērtībām,
kas nav mainījušās kopš tā laika, kad par tām runāja Kārlis Skalbe, Vilis Plūdonis un
Jānis Poruks. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 6.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Mēs atgriezāmies!

«Čīkstēt mākam, darīt negribam»
Ziedonis Juhna, atgriezies no ASV
un Īrijas:
«Galvenie mērķi, dodoties uz Ameriku,
bija iemācīties angļu valodu un nopelnīt.
Jā, kāds teiktu: ej taču uz kursiem un mācies! Bet man ir piemērs – 12 gadus skolā
mācījos vācu valodu, taču zinu tikai piecus
vārdus. Angļu valodā ir tāds labs teiciens:
«Ja nelieto, tad tu zaudē.» Tas vistiešākajā
mērā attiecas uz valodu – ja ikdienā šajā valodā nerunā, zināšanas pazūd. Tā ar mazu
vārdnīcu rokās devos uz Ameriku mācīties
angļu valodu, gadu studējot apmaiņas
programmā. Divu mēnešu laikā jau labi
runāju angliski, sameklēju darbu. Tiesa,
varēju strādāt tikai minimālās stundas, jo
students vairāk nedrīkst, viņam jāmācās.
Taču pelnīju neslikti – 600 dolārus mēnesī,
kas bija mana tēriņu nauda. Ne par dzīvošanu, ne ēšanu nebija jāmaksā, tāpēc tas
bija, kā saka, atliektiem galiem.
Pēc gada atgriezos Latvijā, vēl pamācījos,
izveidoju ģimeni, strādāju būvmateriālu
veikalā «Pilsēta» par nodaļas pārzini. Kad
meitai Katrīnai palika četri gadi, nolēmu,
ka man arī viņai jāiemāca angļu valoda,
ģimenei arī derētu vairāk naudas, un visi
devāmies uz Īriju. Protams, nebraucām uz
dullo, jo mūs jau gaidīja kādi 14 jelgavnieki
– mani klasesbiedri, kursabiedri, pagalma
puikas. Meita sāka iet skolā, sieva strādāja
par sekretāri, paralēli mācījās interjera
dizainu, arī es pats jau pēc četrām dienām
dabūju darbu. Lielākoties biju kvalitātes
inspektors elektronikas un datoru rūpnīcās,
kas pārbauda, vai šo preci var «laist tautā».
Pirmos trīs mēnešus – 370 eiro nedēļā, pēc
trim mēnešiem, ja pagarina līgumu, alga
pieaug par desmit procentiem, un tā ik pēc
trim mēnešiem ienākumi palielinās. Bija
draugi, kuri sešus gadus vienā vietā nostrādājuši un pelnīja 800 – 900 eiro nedēļā.
Ņemot vērā, ka esmu brīvmākslinieks
un nodarbojos ar tetovēšanu, atskārtu, ka
tas ir ienesīgāks bizness. Oficiāli kļuvu par
bezdarbnieku, bet neoficiāli pelnīju ar tetovēšanu. Ja Latvijā tetovēšanas salonus var
saskaitīt uz divu roku pirkstiem, tur katrā
pilsētā bija gandrīz tik, cik mums visā valstī.
Dienā nopelnīju tik, cik daži nedēļā.
Viss bija ļoti labi, taču apmierinātība
ar dzīvi tur beidzās, līdz ko ielaida poļus.
Tie «nosita» darba cenas, mainīja īru
attieksmi pret latviešiem. Līdz ar viņiem
te sākās rasisms, jo īriem nepatika poļi,
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Lielo egli kopā
iedegsim 1. decembrī
 Ritma Gaidamoviča

1. decembrī pulksten 17 uz lielās
svētku egles iedegšanu aicināts ikHercoga Jēkaba laukumā
viens jelgavnieks. «Egles iedegšanas
šonedēļ uzstādīta un svētku
pasākumā par jautru noskaņojumu
rotu iegūst lielā Ziemassvētgādās Sniegavīrs, Briedis, Pele, Rūķis
ku egle, un nākamtrešdien,
un Ziemassvētku vecītis, bet ar dejām
1. decembrī, pulksten 17
priecēs dejotāji no bērnu un jauniešu
jelgavnieki aicināti uz tās
deju kolektīva «Vēja zirdziņš». Uzrunu
svinīgu iedegšanu. Savukārt
teiks un egli iedegs Jelgavas domes
6., 7., 8. un 9. decembrī par
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,» tā
godu gaidāmajiem svētI.Englande.
kiem pašvaldība sarūpējusi
Lai mazākajos jelgavniekos radītu
dāvanu mazākajiem jelgavsvētku sajūtu, Jelgavas pašvaldība
niekiem – bezmaksas izrādi
tradicionāli pirmssvētku noskaņās
«Mazā raganiņa».
viņiem ir sagādājusi dāvanu – teātra
izrādes. 6. un 7. decembrī pulksten 10,
Aģentūras «Kultūra» direktora 12, 14 un 8. decembrī pulksten 10 un
vietniece Inta Englande stāsta, ka 12 uz izrādēm aicināti piecus un sešus

bet mūs pieskaitīja pie viņiem, jo arī esam
viesstrādnieki. Arī meita vairs negribēja iet
uz skolu. Biju aizbraucis ar domu – divus
trīs gadus pastrādāšu, atgriezīšos Latvijā,
taču viss mazliet ieilga. Bet es zināju, ka
manas mājas ir Jelgavā un es atgriezīšos,
tādas patriotiskas jūtas mani vadīja. Tiesa,
tāds noskaņojums bija tikai retajam, lielākā
daļa latviešu uzskata – ko es Latvijā esmu
pazaudējis, ko es tai bedrē darīšu...
Tā nu mēs ar meitu Katrīnu augustā
atgriezāmies, un izdarīto nenožēloju. Kā
aklai vistai grauds man laimējās darbs
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – atgriežoties ieraudzīju sludinājumu un pieteicos.
Bez jebkādiem blatiem. Meita mācās 4.
pamatskolas 4. klasē un ir sajūsmā par
latviešu skolu, katra diena viņai ir kā
jauns piedzīvojums. Sieva palika Īrijā – mēs
izšķīrāmies.
Ar savu izvēli esmu apmierināts, vienīgais, kas man pietrūkst no turienes – latvie-  Ritma Gaidamoviča
ši tur ir kā kopiena, viens otru atbalsta, tur
cits uz citu var paļauties, bet te – katrs pats
Šonedēļ pilsētā valsts svētku
par sevi. Vai tiešām ir jānonāk svešumā,
dekorus pamazām nomaina
lai sāktu cienīt viens otru un justos kā no
Ziemassvētku rotājumi – uz
vienas tautas? Nenoliegšu, šobrīd esmu tā
Lielupes un Driksas tiltiem,
persona, kas atrunā no došanās svešumā
Lielajā ielā. Tuvākajā laikā izcitus. Kādam taču Latvija ir «jātur», kas
rotātas tiks arī pilsētas egles
tad te notiks, ja mēs visi aizbrauksim? Ja
Hercoga Jēkaba laukumā,
ir vēlme strādāt, patiesībā var iztikt arī
stacijas parkā, pie Spīdolas
te. Mums ir tikai viena nelaime: čīkstēt
ģimnāzijas, RAF dzīvojamā
mākam, darīt negribam.»
masīvā un Raiņa parkā. Egle

gadus vecie bērni, 1. – 4. klašu skolēni
un šogad arī visi pilsētas speciālo skolu
audzēkņi, kuri izrādi skatīsies latviešu
valodā. Viņus iepriecinās Ādolfa Alunāna teātra aktieri ar izrādi «Mazā raganiņa». Bet 9. decembrī pulksten 10,
12 un 14 «Mazā raganiņa» tiks rādīta
krievu valodā, un tajā piedalīsies Alunāna teātra un Jelgavas 5. vidusskolas
teātra studijas «Čaika» aktieri.
Pavisam kopā uzaicināti 3954 bērni. I.Englande akcentē, ka šoreiz uz
izrādēm, ko dāvina pašvaldība, gaidīti
arī tie piecus un sešus gadus vecie jelgavnieki, kuri neapmeklē bērnudārzu,
bet labprāt vēlas piedalīties. Iepriekš
gan bērnu vecāki aicināti pieteikties
pa tālruni 63084675.

Pilsētu ietērpj ziemas
svētkiem

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gatavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv!

Kultūras pasākumi
 26. novembrī pulksten 17 – leļļu teātra izrāde «Sarkangalvīte» (latviešu valodā).
Vietu skaits – ierobežots, iepriekš pieteikties pa tālruni 26875065. Biļešu cena – Ls 2
(Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 27. novembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde M.Gorkijs
«Dibenā». Režisori A.Matisons, A.Bolmanis. Cilvēks ir mūsu sabiedrības svarīgākā daļa,
tāpēc cilvēku vajag cienīt, mīlēt. Tikai caur cilvēcību mēs pārvaram dzīves grūtības un
spējam dzīvi darīt labāku. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde brāļi Grimmi
«Ērkšķrozīte». Režisors R.Agurs (Igaunija). Pasaku stāstīs aktieri L.Osipova un A.Sirmais.
Komponists A.Sirmais. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 1. decembrī pulksten 17 – pilsētas svētku egles iedegšana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 2. decembrī pulksten 15 – Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 3. decembrī pulksten 18 – folkloras kopas «Dimzēns» kompaktdiska «Kāzu dziesmas» atvēršanas svētki (kultūras nama Konferenču zālē).
 3. decembrī pulksten 19 – Vilnis Dumpis un deju orķestris piedāvā koncertu «Svinga
ritmā». Piedalās grupa «Kompliments» un «Jelgavas diksilends». Programmā: F.Sinatra,
T.Džons, R.Viljams, V.Dumpis un džeza klasika. Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 16 – Latvijas deju ansambļu koncerts «Rudens sala danči».
Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (pensionāriem, skolēniem, studentiem) (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 16 – Adventes koncerts «Ave Maria». Piedalās kamerkoris
«Tik un tā», diriģents G.Galiņš (Svētās Annas katedrālē).
 5. decembrī pulksten 15 – Adventes laika ekumēniskais labdarības koncerts «Citādā
gaismā». Piedalās dziedātāji un mūziķi no Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes,
Svētās Vienības evaņģēliski luteriskās draudzes, Svētās Romas katoļu draudzes, Jelgavas
baptistu draudzes, Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo draudzes un pianiste
Sintija Šteinkopfa (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz decembrim – izstāde «Hercogs Jēkabs. Laikmeta liecības» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 11. decembrim – Pērnavas mākslinieku darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. decembra – Smilšu skulptūru fotogrāfiju izstāde no 4. Starptautiskā Smilšu
skulptūru festivāla (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 No 1. decembra – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 No 1. decembra – Daiņa Lesiņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – mākslinieces Nellijas Darkēvičas darbu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Raiņa parkā jau nākamnedēļ
iegūs īpašu rotājumu, proti,
36 dekorus šai eglei pirmo
reizi veido Jelgavas Mākslas
skolas divu vecāko klašu audzēkņi.

Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu veidotie rotājumi Raiņa parka eglei – vilciņi, kas
pie attiecīgas gaismas atstarosies, – jau gandrīz gatavi. Šonedēļ vēl tiek veikti pēdējie
darbi – nolīdzinātas malas, pārbaudīts, vai viss ir kārtīgi pielipis, un sieti stiprinājumi,
Šis ir pirmais gads, kad Mākslas lai jau nākamnedēļ šos 36 rotājumus iekārtu eglē.
Foto: Ivars Veiliņš
skolas audzēkņi tiek iesaistīti pilsētas
dekorēšanā. «Ekonomiskā situācija, kad dāt, jo viņu veikumu taču novērtēs visa pilsētai,» tā direktore. Tāpat jāpiebilst,
līdzekļu pilsētas dekorēšanai ir krietni Jelgava. «Jaunieši pret to izturas ar tādu ka Jelgavas Mākslas skola pēc pašvalmazāk nekā citus gadus, liek pievērsties pašu nopietnību, kā pret pārējiem dar- dības iniciatīvas ir izstrādājusi projektu
šai lietai radoši, iztiekot pašu spēkiem, jo, biem. Tas taču ir kolosāli, ka mūsu bērni par akmens ozolzīļu veidošanu, ko vēlāk
kā katru gadu, papildu mūsu krājumiem var pielikt savu roku pilsētas rotāšanā,» varētu izvietot pilsētā. «Mums pašiem
gribas ieviest arī ko jaunu. Tāpēc šogad atzīst skolotāja. Šobrīd var teikt – palicis pie skolas ir kastaņi, bet pilsētā jautāja
pilsētas dekorēšanā iesaistīti radošie vien pārkāpt astei. Skolēni pie dekoru pēc zīlēm. Savu ieceri iesniedzām, taču
Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi, kuri veidošanas strādā jau no septembra šobrīd projekts ir mazliet iestrēdzis,» tā
noteikti ienesīs jaunas vēsmas un varbūt beigām vidēji pa divām stundām nedēļā, A.Stankeviča.
pat tradīcijas. Viņu rīcībā šogad nodota un lielākais, grūtākais darbs – izveidot
egle Raiņa parkā,» stāsta pašvaldības pamatu, izgriezt visas sīkās detaļas un Izgaismos piecas
aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu aplīmēt – ir izdarīts. Vēl tikai jāsaver egles, tiltus un Lielo ielu
speciāliste Eva Kidere. Mākslas skola stingri stiprinājumi, un jau nākamajā
Neskatoties uz finanšu ierobežojušim piedāvājumam atsaukusies, un jau nedēļā rotājumi tiks iekārti Raiņa parka miem, Jelgava Ziemassvētku un Jaunno septembra 13 vecāko klašu audzēkņi eglē. «Izskatās labi, redzēsim, kā būs, kad gada laikā būs izrotāta ne mazāk kā
darbīgi strādā, lai nākamajā nedēļā se- iekārs eglē. Tas jādara zaros, kuri brīvi citus gadus. Abiem tiltiem – Lielupes
šus metrus garajā eglē iekārtu 36 pašu nokarājas – telpiski brīvajās vietās, lai un Driksas – dekorus dāvina veikalu
veidotus dekorus. Pilsētai tika piedāvāti vēlāk dekori varētu kustēties un atsta- tīkls «Maxima». Kopumā pie apgaismes
pieci varianti, no kuriem izvēlēts vilciņš, roties,» stāsta direktore. Viņa pieļauj, ka stabiem tiks izvietoti 20 jauni gaismas
kas nelielā vējā griezīsies un pie attiecī- dekoru veidošana varētu kļūt par tradī- objekti. E.Kidere stāsta, ka arī šogad Ziegas gaismas atstarosies. «Rēķinoties ar ciju, taču tādā gadījumā Ziemassvētkiem massvētkos pilsētā būs izdekorētas piecas
mainīgajiem laika apstākļiem – te lietus, būs jāsāk gatavoties daudz laicīgāk, proti, egles. Šobrīd tiek montēta pilsētas galvete sniegs –, par pamatu dekoram ņemts jau aprīlī vai maijā. «Lai radītu izcilu nā egle Hercoga Jēkaba laukumā, kurā
ciets balts plastikāta materiāls, no kura dekoru, jāiegulda gan daudz laika, gan tiks iekārti jauni rotājumi. «Stils paliek
izgriezta spirāle. Tai sals nekaitēs. Bet no daudz darba, gan naudas,» tā direktore, nemainīgs – askētiskais. Bet egli papildiatstarotājiem uz tiem uzlīmētas dažādas piebilstot, ka šajā gadījumā viena dekora nās jaunas divu veidu lampiņas – baltas
latviešu etnogrāfiskās zīmes – ausekļi, materiāli izmaksājuši astoņus latus.
mazas gaismiņas un krītošas gaismiņas,
lapiņas, žagariņi, jumis un citas,» stāsta
kas ik pa laikam iemirdzēsies,» stāsta
skolas direktore Anda Stankeviča, kura Iespējams, dekorus
E.Kidere. Egles stacijas parkā un pie
ir šīs idejas autore. Par dekoriem no- veidos arī uz citiem svētkiem
Spīdolas ģimnāzijas dekorēšanai tiks
teikti varēs teikt – vietējais ražojums, jo
Direktore pieļauj, ka sadarbība varētu izmantoti pagājušā gada centrālās egles
arī lielākā daļa to veidošanā izmantoto turpināties, ne tikai veidojot Ziemassvēt- dekori – gaismas virtenes bumbas, bet
materiālu ir no Jelgavas uzņēmuma SIA ku dekorus, bet arī citos svētkos. Skolai egli RAF dzīvojamā masīvā dekorēs ar
«Signum» – plastmasa pamats, dažādie ir apstiprināts projekts «Ola», kura gaitā gaismas virteni no krājumiem. Šogad
atstarotāji –, bet sudraba un zelta līmē- plānots izveidot interešu grupu. Tā Māks- iegādāti 16 jauni dekori «Zvaigznes»,
jošie materiāli nopirkti kancelejas preču las skolā darbotos 2 – 6 stundas nedēļā, kas tiks uzstādīti uz apgaismes balstiem
veikalā.
un tās dalībnieku viens no galvenajiem Lielajā ielā. E.Kidere piebilst, ka vēl Lieuzdevumiem varētu būt veidot svētku lajā ielā pilsētas domes pusē paredzēts
Palikusi vien «aste»
dekorus pilsētai. «Ir jaunieši, kuri vēlas koku stumbrus apvīt ar gaismas sietiem.
Gan Jelgavas Mākslas skolas skolotāja sevi izpaust radoši, taču negrib mācīties Hercoga Jēkaba laukumā, Raiņa parkā
Ilze Emse-Grīnberga, kuras uzraudzībā Mākslas skolā katru nedēļu 12 obligātās un stacijas parkā saglabāsies jau uz
top rotājumi, gan jaunieši atzīst, ka darbs stundas. Tieši tālab būs šāda grupa, kurā valsts svētkiem uzstādītie prožektori,
ir saistošs, jo redz tam reālu pielietojumu. notiks dažādas mākslas nodarbības, kas sniegs papildu gaismu ziemas tumLīdz ar to esot arī lielāka motivācija strā- tādējādi jaunieši varēs dot ieguldījumu šajā laikā.

