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«Krājbankas» kontus aicina
nomainīt pret citiem; šobrīd
var izņemt 50 latus dienā

Kamēr «Latvijas Krājbankas» darbība ir apturēta, lai nodrošinātu cilvēkus ar iztikas līdzekļiem, līdz sestdienas pulksten 24
«Krājbankas» klienti no bankas bankomātiem vai klientu apkalpošanas centros var izņemt summu līdz 50 latiem dienā. Ne
interneta banka, ne norēķini ar karti «Krājbankas» klientiem pagaidām nav pieejami. Jelgavnieki jau pirmajā dienā veidoja
pamatīgas rindas pie bankomātiem, lai tiktu pie savas naudas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Finanšu un kapitāla
tirgus komisija (FKTK)
apturējusi a/s «Latvijas
Krājbanka» visu finanšu
pakalpojumu sniegšanu,
un daudzi palikuši bez finanšu līdzekļiem. Šobrīd
gan noteikts, ka bankas
klienti ik dienu var izņemt
līdz 50 latiem «Krājbankas» bankomātos un
no šodienas – arī klientu
apkalpošanas centros,
bet šī izmaksas kārtība
būs spēkā tikai līdz 26.
novembra pulksten 24,
kad varētu sekot tālākie
FKTK rīkojumi.

Jau vakar no rīta Jelgavā pie
«Krājbankas» bankomātiem rindās stāvēja vairāki simti cilvēku,
kuri steigšus vēlējās izņemt vismaz
noteiktos 50 latus. Bankomāti gan
nesāka strādāt, kā solīts, pulksten
9 no rīta, taču pirms desmitiem
naudu jau varēja izņemt. Savukārt
no šodienas noteiktos 50 latus var
izņemt ne tikai bankomātos, bet arī
bankas filiālēs, kas būs atvērtas.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» skaidro
«Krājbankas» sabiedrisko attiecību
speciāliste Dace Dūze, kamēr ir
spēkā aizliegums bankai sniegt
finanšu pakalpojumus, klienti nevarēs ne izmantot interneta banku,
ne norēķināties ar karti, ne izņemt
naudu citu banku bankomātos.
«Tuvākajā laikā interneta banka

atsāks darboties pārskata režīmā un
būs iespējams vismaz izsekot finansi
ālajiem darījumiem, kas veikti,
pirms bankas darbību apturēja,» tā
viņa, piebilstot, ka neskaidrību gadījumos var zvanīt arī pa informatīvo
tālruni 67092020.
Kamēr banka mēģina savus
klientus nomierināt un aicina necelt
paniku, ir izskanējuši uzsaukumi
«Krājbankas» klientiem atvērt
kontu citā bankā, lai tuvākajā laikā
varētu tikt pie saviem regulārajiem
ikmēneša ienākumiem. Šādu risinājumu saviem klientiem piedāvā
arī Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA). VSAA Jelgavas
reģionālās nodaļas vadītāja Dace
Olte stāsta, ka gandrīz visas novembrī paredzētās pensijas jau tika

ieskaitītas klientu kontos līdz «Krāj
bankas» pakalpojumu apturēšanai,
bet šomēnes vēl paredzēts izmaksāt
bezdarbnieka pabalstu, slimības
pabalstu un ģimenes valsts pabalstu
aptuveni 3000 personām. VSAA atgādina: pabalstus, izņemtos sociālā
nodrošinājuma pabalstu, iespējams
saņemt tikai bankas vai PNS kontā,
savukārt pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņemšanai var
izvēlēties arī piegādi dzīvesvietā,
ko nodrošina «Latvijas pasts». «Lai
nekavētos izmaksas, klientiem līdz
nedēļas beigām jāpaziņo mums jaunais konts vai pensijas saņemšanas
veids. Novembra pabalsti uz jauno
kontu tiks pārskaitīti trīs darba
dienu laikā,» skaidro D.Olte.
Turpinājums 3.lpp.

Vēja tunelis Jelgavā aizvada pēdējo sezonu
 Ilze Knusle-Jankevica

Vēja tunelis Jelgavā, Peldu ielā, visticamāk, beigs pastāvēt, plašākai publikai tā arī nekļuvis pieejams. Lai
gan šobrīd atsevišķi lidojumi tur vēl notiek, pavasarī,
līdz ar jauno sezonu, uzņēmuma finansiālo problēmu
dēļ tunelis vairs nedarbosies, norāda SIA «Aerodium»
instruktors un koordinators Guntis Šefers.
Kuru katru brīdi vēja tuneļa darba sezona beigsies – viss atkarīgs no
laikapstākļiem: lietū, salā un sniegā lidot nav iespējams. Un, kamēr
laiks atļauj, Jelgavā notiek lidoju-

mi. «Siguldas vēja tuneļa iekārtas
ir aizvestas uz Dienvidāfriku, tāpēc
lidojumi notiek Jelgavā, bet tas drīzāk ir izņēmums – ikdienā tunelis
nestrādā, bet, ja ir pieteikusies

lielāka grupa, tad aizbraucam uz
Jelgavu un tuneli iedarbinām,»
stāsta G.Šefers. Viņš gan pieļauj,
ka nākotnē Jelgavā varētu notikt
instruktoru treniņi, tomēr, ņemot
vērā, ka uzņēmumam ir maksātnespējas process, to nav iespējams
prognozēt.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka vasarā pie vēja tuneļa
tika izveidots pludmales volejbola
laukums un bija iecere atvērt arī
āra kafejnīcu un ierīkot atrakciju
zonu un bērnu spēļu laukumu.

Tomēr jau toreiz uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka plānot nākotni ir
sarežģīti, jo visi lēmumi jāsaskaņo
ar uzņēmuma maksātnespējas administratoru Andri Bērziņu.
Jāpiebilst, ka maksātnespējas
process pret uzņēmumu sākās šā
gada 27. aprīlī un drīz pēc tam
Ekonomikas ministrija paziņoja,
ka uzņēmumam jāatmaksā Valsts
kasei 1,35 miljoni latu, kas tika
izmaksāti kā ES projekta līdzfinansējums Gaisa sporta sertifikācijas
centra izveidei Jelgavā.
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Pašvaldības dzīvokļu
īrnieki ieradumus nemaina
 Sintija Čepanone

Virkne jelgavnieku, kuri
no pašvaldības īrē dzīvojamo platību, vecos
niķus nav atmetuši
– to, regulāri apsekojot
pašvaldībai piederošos
dzīvokļus, nākas secināt
Īpašumu konversijas
pārvaldes speciālistiem.
Pēdējā mēneša laikā
vien fiksēti jau pieci
nelikumīgas izīrēšanas
gadījumi. Proti, dzīvoklis, kas cilvēkam piešķirts kā pašvaldības
palīdzība, izīrēts trešajai
personai.
Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītāja Sigita Beļaka stāsta, ka ar
šādu situāciju, kad pašvaldības palīdzība ļaunprātīgi tiek izmantota
peļņas nolūkā, itin bieži nācās saskarties pirms gada diviem, taču
sistemātiska darba rezultātā to
izdevās izskaust. Pašlaik šī problēma atkal kļūst arvien aktuālāka.
«Apsekojot pašvaldības dzīvokļus
laika periodā no 18. oktobra līdz
21. novembrim, esam konstatējuši jau piecus nelikumīgas
izīrēšanas gadījumus. Acīmredzot
dzīvokļu īrnieki uzskata, ka šim
jautājumam vairs nepievēršam
īpašu uzmanību un, ja vienreiz
dzīvokli esam apsekojuši, otrreiz
tajā vairs neieradīsimies, tādēļ

pašvaldības palīdzību atkal sāk
izmantot peļņas gūšanas nolūkā,»
atzīst S.Beļaka. Scenārijs vairumā
gadījumu ir tas pats vecais – cilvēks, ko dzīvokļu apsekošanas
laikā izdodas sastapt mājās, par
faktu, ka patiesībā mīt pašvaldībai
piederošā dzīvoklī, ir pārsteigts,
jo līdz šim domājis, ka dzīvokli
īrē no saimnieka. «Nelikumīgais
apakšīrnieks tiek informēts, ka
divu nedēļu laikā šis dzīvoklis
jāatbrīvo. Vai tas izdarīts, pārliecināsimies atkārtotās pārbaudēs,»
norāda S.Beļaka.
Viņa atklāj, ka pārbaudīt, vai
cilvēks saka patiesību, nav iespējams, taču jebkurā gadījumā
tas ir pārkāpums, tāpēc atbildība jāuzņemas kā pašvaldības
dzīvokļa īrniekam, tā cilvēkam,
kurš tajā nelikumīgi dzīvo. «Lai
izvairītos no šādiem nepatīkamiem starpgadījumiem, ikvienu,
pirms īrēt dzīvojamo platību,
aicinām pārliecināties par to, vai
dzīvoklis nepieder pašvaldībai,»
tā S.Beļaka. To iespējams izdarīt,
vēršoties pie Īpašumu konversijas
pārvaldes Dzīvojamā fonda sektora vadītāja Edija Merca Jelgavas
domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā, iepriekš piesakoties pa tālruni
63005523.
Pārvaldes vadītāja skaidro, ka
atsevišķos gadījumos ar pašvaldības piekrišanu iespējams noslēgt
līgumu par apakšīri.
Turpinājums 3.lpp.

Slēdz Raiņa
un Katoļu ielas krustojumu
Raiņa ielas rekonstrukcijas darbu gaitā 28. novembrī satiksmei tiks slēgts
Raiņa un Katoļu ielas krustojums. Būs iespējama transporta piekļūšana
līdz slēgtā krustojuma darbu zonai. Apbraukšanai izmantot Akadēmijas
ielu, Lielo ielu, Pasta ielu un Sudrabu Edžus ielu. Akadēmijas ielā pirms
krustojuma ar Sudrabu Edžus ielu brauktuve tiks sašaurināta no trijām
braukšanas joslām uz divām un samazināts braukšanas ātrums līdz 30
km/h.
Jāatgādina, ka mainīta satiksmes organizācija Lielās ielas un Čakstes
bulvāra krustojumā. Lielajā ielā virzienā uz centru no kreisās joslas ir
atļauts braukt arī taisni.
Turpinās darbi uz Driksas tilta ietves Pilssalas ielas pusē. Gājējiem
šķērsot Čakstes bulvāri atļauts tikai viesnīcas «Jelgava» pusē, izmantojot
gājēju tuneli zem Lielās ielas un gājēju pāreju Lielās un Akadēmijas ielas
krustojumā.
Piekļūšana Svētās Trīsvienības baznīcas tornim iespējama tikai no Akadēmijas ielas pa Driksas ielu un tālāk pa piebraucamo ceļu, kurā ierobežots
braukšanas ātrums un aizliegts apstāties.
Lūdzam sekot līdzi uzstādītajām ceļa zīmēm.
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«Vai krīze mūs padara stiprākus?» it kā tik vienkāršu un
reizē sarežģītu jautājumu «Jelgavas Vēstnesis» uzdeva tiem
redzamākajiem mūsu pilsētas uzņēmējiem, kuru biznesā
būtiskas izmaiņas ieviesa krīzes laiks. Uzņēmums darbu
pārtraucis, objekti stāv tukši, taču cilvēki turpina darboties.
Ko šodien dara tie, kurus vēl pirms pāris gadiem pazinām
kā vērā ņemamus uzņēmējus pilsētā?

«Nekas jau nav
beidzies – mums
ir «Baziliks»»

Evita Badūne, līdzšinējā
muzikālā kroga «Cepuri
nost» saimniece:
«Vai jūs pēc pulksten 17
Jelgavā redzat daudz cilvēku
uz ielas? Tā arī ir atbilde uz
jautājumu, kāpēc mums nācās
slēgt savu krogu pilsētā. Es
negribētu apgalvot, ka jelgavnieki nav maksātspējīgi vai
ka krīze būtu tā ietekmējusi
cilvēku pirktspēju, ka neviens
ārpus mājas vairs neēd. Es te
drīzāk saskatu citu problēmu
– aktīvākā iedzīvotāju daļa ir
izbraukusi no valsts. Vienkārši
pilsētā cilvēku ir kļuvis mazāk,
līdz ar to arī mazāk ko apkalpot. Krīze, protams, ir devusi
savu rūdījumu – tagad esmu
ļoti uzmanīga katrā situācijā.
Nu jau mēru nevis divas, bet
desmit reizes, pirms nogriežu,
visām darbībām sekoju līdzi
krietni rūpīgāk nekā treknajos
gados.
Lai viss būtu tā īsti skaidrs,
jāsaka, ka biznesu jau neesam
pārtraukuši – vienkārši krīze
piespieda mūs apturēt darbību Jelgavā, bet šobrīd nu jau
kādu mēnesi strādājam Rīgā.
Diemžēl tāda ir dzīve – galvaspilsētā tomēr pieprasījums
ir lielāks, iespējas citas, un
to tagad izjūtam arī uz savas
ādas. Patiesībā jāsaka, ka
šobrīd pēc tās savas nomales
tīri vai starojam... Nē, nē, es
nesaku, ka Jelgava ir nomale.
Vienkārši, manuprāt, vēl viena no liktenīgajām kļūdām,
kāpēc mūsu bizness Jelgavā
neaizgāja, bija nepievilcīgā
atrašanās vieta. Taču 2007.
gadā, kad sākām strādāt, ar
vietas izvēli īpaši aizrauties
nevarējām – bija jāņem tas, kas
palicis pāri: labākie objekti jau
bija aizsisti. Atceros, ka tolaik
bija tikai vēl viens piedāvājums
– biznesa darījumu centrs
Atmodas ielā. Droši vien tas
būtu vēl sliktāks variants. Es
uzskatu, ka tikai vietas izvēle
ir tā, kas manā darbībā varēja
kaut ko mainīt. Par pārējo gan
esmu pārliecināta, ka rīkojos
pareizi, arī šobrīd neko būtiski
citādāk, lai arī ir tas krīzes
rūdījums, nedarītu.
To apliecina kaut vai tas, ka
no savas iesāktās idejas neesam atteikušies – Rīgā mums
tagad ir krogs pilsētas centrā
– Valdemāra ielā. Ēdienkarte
tikpat laba, arī no kantri stila
neesam atteikušies. Paveicies,

ka krogs ir divos stāvos, un
apakšstāvā jau tuvākajā laikā
paredzam rīkot arī kantrimūzikas priekšnesumus. Tā kā
stilu esam saglabājuši, vienīgi
nosaukumu «Cepuri nost»
nomainījām – varbūt māņticība, bet negribējās, lai lieta,
kas nav aizgājusi, nestu līdzi
savu auru, tāpēc tagad esam
«Baziliks».
Vai Rīgā to pašu kafijas tasīti
tirgojam par dubultu cenu? Nē,
mēs neizejam uz to, ka Rīgā
viss ir dārgāk. Jā, varbūt cena
ir nedaudz augstāka nekā tam
pašam pasūtījumam Jelgavā,
taču mēs galvenokārt strādājam uz klientu piesaisti un
apgrozījumu.
Vai mēs vēl varētu atgriezties Jelgavā? Domāju, ka tas
noteikti ir iespējams. Laiki
mainās, viss attīstās, cilvēki
sāks braukt atpakaļ, un mums
atkal varētu būt krogs Jelgavā. Kāpēc ne? Bet tikmēr, lai
noturētos, ir jāizmanto citas
iespējas. Nevar nepiekrist, ka
Rīgā tomēr ir citi apgriezieni.
Jau tagad, lai arī esam jauna
vieta, par klientu trūkumu
sūdzēties nevaram. Tāpat
reklāmas iespējas Rīgā ir citas – pie mums tikai vietējā
avīze, bet tur gan radio, gan
internets. Piemēram, portālā
kursuzsauks.lv tiek apkopotas
restorānu ziņas, ir cilvēki, kas
to regulāri lasa, grib izmēģināt
ko jaunu. Tāpat kolektīvās
iepirkšanās portāli – jā, tie
darbojas visā Latvijā, taču Jelgavas uzņēmējam tur nopērk
pāris kuponu, bet Rīgas – tie
jau ir simti, un arī tā tu vari
reklamēt savu uzņēmumu. Mēs
tagad to izmantojam un jūtam
arī atdevi.
Ziniet, es agrāk tiešām neticēju tai bieži dzirdamajai frāzei,
ka Jelgavai traucē Rīgas tuvums
– pusstunda, un es jau varu būt
galvaspilsētā, baudīt plašākas
iespējas. Tagad zinu, ka tā arī ir.
Un vēl – vienmēr jau zāle ir zaļāka kaimiņu dārzā. Iespējams,
jelgavniekam daudz labāk patīk
aizbraukt uz Rīgu un iejukt pūlī,
nekā vakarā iziet Jelgavas ielās,
satikt savu kolēģi, kaimiņu, te
visi viens otru pazīst un tā īsti
atpūsties nespēj... Pieļauju, ka
mazpilsētas sindromam te arī
ir sava teikšana.
Mums, protams, uz Jelgavu
nav nekāda zoba, tāpēc, iespējams, mēs vēl tiksimies!»

viedokļi
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«Bankas nevainoju»
Agris Bajārs, uzņēmējs:
«Tā jau saka: ja kaut kas
mūs nenogalina, tas padara
stiprākus – tad jau laikam
jāpiekrīt, ka krīze ir padarījusi stiprāku. Kas bija mana
biznesa kļūda? Laikam nepareizās biznesa prognozes. Nu
nespēju es prognozēt, ka abās
jomās, kurās pamatā darbojos,
viss aizies pa grunti – gan nekustamo īpašumu biznesā, gan
tirdzniecībā kritums bija pat
par 70 procentiem. Un tas ir
pārāk smags trieciens, lai bizness izdzīvotu. Jau tobrīd bija
skaidrs, ka veikals «Baks» šādā
veidā pastāvēt vairs nevar. Bija
nepieciešama pārstrukturizācija. Jelgavā veikalu nācās
aizvērt. Vienkārši nebija citas
iespējas. Es nezinu, vai to, kas
šodien notiek, var saukt par zināmu stabilizāciju – patiesībā
mēs labi ja esam atgriezušies
2004., 2005. gada līmenī. Nedomāju, ka tagad Jelgavā trešais
spēlētājs sadzīves tehnikas
tirdzniecības jomā būtu nepieciešams. Manuprāt, veikaliem
«Tehnoland» un «RD Electronics» nemaz tik spīdoši neiet.
Turklāt, ja tagad domātu par šī
biznesa atsākšanu, tad skaidrs,
ka tas prasa lielas investīcijas,
kas diezin vai atmaksātos
– šāda jauna elektropreču
veikala atvēršana izmaksā
vismaz 200 000 latu. Taču, ja
skatāmies, ko tagad pērk, tad
pārsvarā tās ir jaunākās tehnoloģijas: telefoni, fototehnika,
kas nepārtraukti attīstās. Tās
cilvēki iegādājas nevis tāpēc,
ka vecā vairs nedarbojas, bet
tāpēc, ka nevēlas atpalikt no
tehnoloģiskām iespējām. Pā-

rējās preces – ledusskapji, televizori, veļasmašīnas – tās gan
pērk ilgtermiņam. Līdz ar to
apgrozījums ir cits. Tāpēc arī
izlēmu par labu internetpreču
veikalam, kas joprojām turpina
sekmīgi darboties. Protams, ir
arī atsevišķi citi projekti, bet
pamats tomēr ir internetveikals «220.lv». Šovasar nolēmām biznesu paplašināt – apvienojāmies ar vienu no Lietuvas lielākajiem spēlētājiem, un
tagad mūsu mērķis ir kļūt par
Baltijā lielāko internetpreču
veikalu savā jomā. Ir jādomā
uz priekšu – nekas tāds jau nav
noticis, biznesā vienmēr viss
nepārtraukti mainās – jāspēj
pielāgoties. Protams, ka tagad
kāds, kuram bizness izputējis,
var spriest par to, vai sākt no
jauna šajā sfērā vai kļūt par
algotu darbinieku – katram
savs. Plusi un mīnusi ir kā
vienam, tā otram, bet mans
lauciņš tomēr ir bizness.

Kādas ir manas galvenās
atziņas? Jābūt piesardzīgākam
prognozēs! Mēs izpildījām visu
plānoto, arī bankas saistības
centāmies pildīt, ja vien banka
nebūtu mainījusi savus nosacījumus. Tobrīd tas šķita traki –
īpašumus pārvērtēja, to vērtība
kritās... Taču no šodienas skatu
punkta es bankas nevainoju
– tā jau mēs cerējām, ka ātri
viss pāries, atgriezīsies vecajās
sliedēs, bet vēl šodien redzam,
ka nekustamā īpašuma cenas
tā arī nav atjaunojušās. Tiem
kredītiem joprojām nav reāla
seguma. Tāpēc es spriežu, ka
tas nebija sliktākais, ko bankas
varēja izdarīt. Ja tas nebūtu
noticis tajā brīdī, varbūt kļūtu
vēl sliktāk...
Jā, šobrīd gan veikala «Baks»
telpas «Tonusa» mājā, gan arī
mūsu īpašumā bijusī «Villa Medem» jau ir izsolīta... To šā mēneša sākumā izsolē nopirka ar
banku saistīta struktūra...»

«Stiprāks? Diezin vai,
bet apdomīgāks gan»
Guntis Ribaks, līdzšinējais
«Enro» valdes priekšsēdētājs, autotirgotājs:
«Mēs tirgojām 85 jaunus
«Peugeot» auto gadā, un tas
bija ļoti labs rādītājs – labākais
no reģioniem. Atvērām arī savu
servisu – pieprasījums bija liels,
cilvēkiem rindā bija jāstāv, un
tad nu sāku prātot, ka klientu
ērtībām būtu nepieciešams otrs
serviss. Paņēmu kredītu, sāku
veidot otru servisu un... Jūs
domājat – krīzes vilnis uznāca?
Nē, tās ir muļķības – kāds vilnis?! Nekas te no malas mums
neuznāca – ne no Eiropas, ne
Amerikas. Tā bija mūsu pašu
valdība, kas visu iznīcināja. Kalvīša laika likumdošana – milzīgais nodokļu slogs darījumiem
ar nekustamo īpašumu. Es
nesaku, ka kaut kas tāds nebija
nepieciešams. Jā, kaut kā jau
vajadzēja ietekmēt spekulatīvos
darījumus, taču tās izmaiņas
likumdošanā nāca daudz par
vēlu... Tajā brīdī tas izraisīja
tik milzīgas sekas, kuras domājošai valdībai gan vajadzēja
paredzēt. Vienā mirklī apstājās
viss celtniecības sektors, līdz ar
to arī apkalpojošā joma, kurā
darbojos es. Tagad, no malas
skatoties, ir skaidrs – ja nebūtu
veidojis otru servisu, ņēmis tam
kredītu, varbūt arī krīzes laiku
izvilktu, bet, tā kā rīkojos, kā
rīkojos, tad izredžu vairs nebija.
Nezinu, kā no malas izskatījās,

taču es noteikti nebiju no tiem
uzņēmējiem, kas būvēja biznesu
vienai dienai – mana vienīgā
doma bija strādāt ilgtermiņā,
lai veidotos uzņēmums, kas pēc
tam varētu strādāt paaudžu
paaudzēs, kaut kas paliekošs,
ko nodot bērniem. Bet iznāca
pavisam citādāk... Atzīšos godīgi, ka tajos smagākajos brīžos
vienīgais, kas deva spēku, bija
bērni – viņi ir tie, kuri lika saņemties, lai atkal varētu sākt
visu no nulles. Patiesībā tā arī
ir, ka viss jāsāk no absolūta
nulles punkta. Es nedomāju, ka
tā sauktā krīze mani ir darījusi
stiprāku, bet apdomīgāku gan.
Kurā virzienā šobrīd skatos?
Ziniet, kādu brīdi pat domāju,
ka būt algotam darbiniekam ir
vienkāršāk – galva ne par ko
nesāp. Taču tajā pašā laikā mēs

esam ES un sen kā vairs nav
svarīgi, kurā valstī tavs bizness
darbojas. Anglijā, Vācijā, kaut
vai Lietuvā – gan nodokļu politika pievilcīgāka, gan pirktspēja
augstāka. Jā, it kā jau parādās
dati par auto tirdzniecības pieaugumu arī mūsu valstī, taču es
neprognozēju, ka tie varētu būt
stabili rādītāji. Var jau mēģināt
kaut ko darīt – visus darbiniekus nolikt uz minimālo algu un
vilkt dzīvību, bet – cik tad ilgi
vilksi? Kas mums tuvojas? 2012.
gads! Un kas mūs sagaida?
Jauni nodokļi! Es prognozēju,
ka neiztiks arī bez auto nodokļa
pieauguma – tas ir tikai laika
jautājums.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai fotoradari
disciplinē
autovadītājus?
Jānis, pensi
onārs:
– Kaut kādā
mērā jau disciplinē. Mani
pašu pirms dažiem gadiem
«pieķēra» radars, pārsniedzot ātrumu. Samaksāju sodu un kopš tā
laika cenšos braukt godīgāk. Man
gan šķiet, ka radari nebūs šķērslis,
ja uz šosejas atradīsies viens «sponsors» – pārējie taču turēsies astē un
tāpat brauks ātri. Radari tagad būs
labs bizness – valstij nauda nāks.
Alberts, šoferis:
– Valdība un
policija domā,
ka radari disciplinē autovadītājus. Loģiski
spriežot, tā vajadzētu būt, taču es
par to šaubos. Šobrīd ir publiski
pieejama karte, kurā norādīts, kur
fotoradari atradīsies, turklāt pirms
radariem it kā būšot brīdinošas
zīmes. Manuprāt, šoferis vietās,
kur jābūt radaram, piebremzēs,
bet tālāk tāpat brauks ātrāk nekā
atļauts.
Ilze, konditore:
– Protams, ka
disciplinē! Katru dienu braukāju no Jelgavas uz Rīgu un
atpakaļ un visu ceļu piedomāju, lai
nepārsniegtu ātrumu. Vismaz mani
fotoradari disciplinē – tagad uz darbu izbraucu mazliet agrāk. Šobrīd
jāuzmanās uz šosejas, bet biedē arī
tas, ka pilsētā tos uzstādīs.
Daina, pacientu reģistratore:
– Es jau arī
dažreiz pārsniedzu ātrumu, taču,
tiklīdz dzirdēju par fotoradaru
uzstādīšanu, ļoti sekoju līdzi
spidometram. Tātad – disciplinē!
Dzīvoju Tušķos, un pa ceļam uz
mājām – 4. līnijas tuvumā – būs
viens fotoradars. Tas liek uzmanīties. Negribas saņemt vēstuli ar
fotogrāfiju un soda kvīti.
Pēteris, ātrās
palīdzības šoferis:
– Manuprāt,
kaut kādu kārtību uz ceļiem
tie radari ieviesīs. Ja ne uzreiz, tad pēc pirmā
soda, kas šobrīd ir diezgan lieli,
vēl jo vairāk šajā ekonomiskajā
situācijā. Ja autovadītājs samaksās
vienu reizi, diez vai gribēs maksāt
vēl, līdz ar to vairāk uzmanīsies un
brauks lēnāk. Tiesa, dzirdēts jau,
ka nesodīs, ja ātrumu pārsniegs
par padsmit kilometriem stundā,
tad jau visi varam ievērot to.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

ziņas

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris

Valsts iestādes gaida viesus
 Ilze Knusle-Jankevica

Piektdiena, 25. novembris, izsludināta par
valsts pārvaldes Atvērto
durvju dienu. Arī Jelgavā
vairākas iestādes gaida
interesentus, lai iepazīstinātu ar savu darbu
un atbildētu uz jautājumiem. Pieteikties var vēl
šodien.
Jelgavā viesus gaidīs Valsts policija, ugunsdzēsēji, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
un Valsts zemes dienests (VZD), liecina informācija Ministru kabineta
mājas lapā. Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis
(Pētera ielā 5) apmeklētājiem būs
atvērts no pulksten 8 līdz 16.30. «Tā
kā pie mums notiek remontdarbi,
nezinājām, vai vispār varēsim uzņemt viesus, bet nu ir skaidrs, ka
varēsim,» norāda Jelgavas iecirkņa

priekšniece Tatjana Flandere. Līdz
šim interesi izrādījusi tikai 4. vidusskolas 10. klase. «Pastāstīsim, kas ir
policija, ko mēs darām, parādīsim
arī ieročus,» ieskicē T.Flandere.
Lai pieteiktos ekskursijai policijā,
jāzvana T.Flanderei pa tālruni
63004201.
Ugunsdzēsēji glābēji parādīs savu
depo un tehniku, ar kuru ikdienā
tiek dzēsti ugunsgrēki un veikti
glābšanas darbi, pastāstīs par šo
profesiju, kā arī par to, kas ikvienam
ir jāievēro, lai neizceltos ugunsgrēks
vai nebūtu nepieciešama glābēju palīdzība. Kontaktpersona – Jelgavas
daļas komandieris Artūrs Hroļenko
(tālrunis 20293169).
VZD reģionālajā nodaļā (Akadēmijas ielā 19) interesenti gaidīti
divās kārtās – pulksten 10 un 11.30.
Savukārt VSAA var apmeklēt tās
darba laikā bez iepriekšējas pieteikšanās. Ja interesē kādi konkrēti
jautājumi, jāzvana nodaļas vadītājai
Dacei Oltei (tālrunis 63022568).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izgāztuves «Kosmoss»
sanācijai nojauks vēl piecas
cietuma ēkas

Pašvaldības dzīvokļu
īrnieki ieradumus nemaina
No 1.lpp.

«Ja pašvaldības izīrētais dzīvoklis
tiek uzturēts kārtībā, nav uzkrājušies parādi un saņemtas kaimiņu
sūdzības, atsevišķos gadījumos ar
pašvaldības piekrišanu var noslēgt
apakšīres līgumu ar trešo personu,
piemēram, radinieku, taču pašvaldības palīdzību nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot peļņas gūšanas
nolūkā,» uzsver S.Beļaka.
Jāpiebilst, ka līdztekus nelikumīgai dzīvokļu izīrēšanai vēl aizvien
aktuāls ir jautājums par izīrētā dzīvokļa atstāšanu, neinformējot par to
apsaimniekotāju vai pašvaldību un

SIA «RTS Infra construction» līdz decembrim plāno pabeigt bīstamo atkritumu izgāztuves «Kosmoss»
dīķu sanāciju, lai bedres varētu pārklāt vēl ar pēdējo slāni – īpašu vielu bentonītu. Šim nolūkam no
nenokārtojot saistības jeb uzkrāto pašvaldības saņemta atļauja nojaukt vēl piecas bijušā Pārlielupes cietuma ēkas, kuru būvgruži tiek
parādu par īri un komunālajiem izmantoti bedru stabilizācijai.
Foto: Ivars Veiliņš
pakalpojumiem. Tāpat netrūkst
siena jau uzstādīta vairāk nekā būvgružus, SIA «RTS Infra
tādu īrnieku, kuri trokšņojot traucē  Ilze Knusle-Jankevica
pusei teritorijas,» viņš stāsta, construction» ar pašvaldības
kaimiņu mieru vai arī izīrēto platību
Bīstamo
atkritumu
iznorādot, ka uzņēmums, kas veic akceptu jau ir nojaukusi vaineuztur pienācīgā kārtībā. S.Beļaka
gāztuvē
«Kosmoss»
darbus, plāno līdz decembrim tos rākas tās īpašumā esošas ēkas
akcentē, ka fiksētās problēmas ar
notiek intensīvi darbi
pabeigt, lai bedres varētu pārklāt – septiņas būves bijušā Pārliel
īrniekiem tiek pārrunātas un paš–
tiek
tīrīti
un
aizbērvēl ar pēdējo slāni – īpašu vielu upes cietuma teritorijā un bijušo
valdības īpašumā esošie dzīvokļi arī
ti
dīķi
un
dzīta
zemē
bentonītu.
sakaru centru Kooperatīva ielā
turpmāk tiks sistemātiski apsekoti,
rievsiena, kas neļaus
Valsts vides dienesta Adminis- 1. Tomēr ar to nepietiek, un
lai novērtētu to tehnisko stāvokli un
piesārņojumam izkļūt
tratīvā departamenta direktors firma plāno nojaukt vēl piecas
pārliecinātos, ka aizrādījumi ņemti
ārpus
teritorijas.
Lai
noDidzis Lībietis gan norāda, ka Pārlielupes cietuma kompleksa
vērā un nelikumības novērstas.
stiprinātu
dīķus,
tiek
izprojekta pabeigšana kavēsies ēkas, kas tāpat ir neapmierinošā
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
mantoti
būvgruži,
un
ar
apmēram par trīs mēnešiem stāvoklī: kompresoru apakšstaka pašvaldības īpašumā ir 1154 dzīJelgavas domes atļauju
– izgāztuves sanācija tiks pa- ciju, ražošanas korpusu un trīs
vokļi un 108 sociālie dzīvokļi.
SIA «RTS Infra construcbeigta nevis martā, kā sākot- kopmītnes ēkas. Jāpiebilst, ka
tion» nojauks vēl piecas
nēji plānots, bet līdz 1. jūlijam. ēku nojaukšanu uzņēmums veic
ēkas bijušā Pārlielupes
«Kavēšanās bija pavasarī, kad bez maksas.
cietuma teritorijā Gabija jāatrisina ar zemi saistīti
Laikraksts «Jelgavas Vēstnerozas ielā 31.
jautājumi, bet tagad notiek sis» jau rakstīja, ka izgāztuves
intensīvi darbi. Šomēnes tiks pa- «Kosmoss» sanācija tiek veikta
būtu gatavi iesaistīties, piemēram,
Objektu ik nedēļu apseko Valsts beigta rievsienas iedzīšana 950 ERAF projekta «Jelgavas šķidro
informatīvo skrejlapiņu izplatīšanā vides dienesta Jelgavas reģionālās metru garumā apkārt teritorijai bīstamo atkritumu izgāztuves
un līdzīgu darbu veikšanā.
Vides pārvaldes speciālisti. Kā un aizbērts lielākais no četriem «Kosmoss» sanācijas darbi» gaitā
Jauniešu apzināšanu uzņēmusies norāda pārvaldes vadītājs Hardijs dīķiem – tas notiek pakāpeniski, un plānotās izmaksas ir ap 2,5
Sabiedrības integrācijas pārvaldes Verbelis, katru nedēļu rūpīgi tiek izspiežot šķidrumu un pieberot miljoniem latu, no kuriem 70 projaunatnes lietu speciāliste Jeļena fiksēts paveiktais un šobrīd var būvgružus,» stāsta D.Lībietis, centi ir ERAF finansējums, bet 30
Grīsle, tādēļ jaunieši, kuri vēlas teikt, ka sanācijas darbi rit pēc piebilstot, ka paralēli tiek tīrīti – valsts finansējums. Kad darbi
pārbaudīt savus spēkus, aicināti plāna. «Piesārņotais šķidrums no un paplašināti arī meliorācijas tiks pabeigti, bijušās izgāztuves
pieteikties līdz 1. decembrim, sūtot izgāztuves dīķiem ir izsūknēts, grāvji, jāutilizē arī piesārņotā vietā būs iežogota zaļa teritorija,
e-pastu uz adresi: jelena.grisle@ tagad tie tiek nostabilizēti ar grants gar 5. līniju.
kurā vēl vairākus gadus tiks
dome.jelgava.lv.
granti un būvgružiem. Arī rievLai dabūtu nepieciešamos veikts vides monitorings.
«Pēc festivāla noslēguma visi
brīvprātīgajā darbā iesaistītie jauJelgavas pašvaldība pateicas visiem
uzņēmējiem, kuri ziedoja 18. novembra
nieši tiks aicināti uz aģentūru
svētku salūtam!
«Kultūra», lai saņemtu pateicību
par savu ieguldījumu pasākuma
2011. gada svētku uguņošanai ziedojuši:
organizēšanā,» tā J.Grīsle.
• SIA «Velis-A», valdes loc. Aldis Knāviņš;

Jaunieši var pieteikties ledus
festivāla popularizēšanai
 Sintija Čepanone

Lai iesaistītos Starptautiskā Ledus skulptūru
festivāla popularizēšanā,
līdz 1. decembrim aicināti atsaukties tie jaunieši,
kuri vēlas piedalīties svētku organizēšanā.
Ledus skulptūru festivāls nākamajā gadā Uzvaras parkā notiks
no 10. līdz 12. februārim, un, lai to
popularizētu, pašvaldības aģentūrai
«Kultūra» nepieciešami papildspēki
– 18 aktīvi un atbildīgi jaunieši,
kuri kā brīvprātīgā darba veicēji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Jelgavas reģionālā nodaļa aicina darbā pakalpojumu lietvežus
(2 vakances uz noteiktu laiku ar darba vietu Jelgavā)
Galvenie pienākumi:
• kārtot lietvedību nodaļā un nodrošināt dokumentu lietu arhīva uzturēšanu saskaņā ar ārējiem
normatīviem aktiem un aģentūras iekšējiem normatīviem aktiem;
• nodrošināt pasta sūtījumu apriti saskaņā ar VSAA un VAS «Latvijas Pasts» līgumā noteikto
kārtību;
• kontrolēt lietu iekārtošanu lietvedībā atbilstoši apstiprinātai nomenklatūrai un lietā esošo dokumentu atbilstībai lietu nosaukumam, nodrošināt lietu sagatavošanu nodošanai Valsts arhīvā;
• veikt lietu kustības uzskaiti ar automatizēto arhīva programmu;
• nodaļas vadītāja uzdevumā veikt ar nodaļas materiāli tehnisko apgādi saistītus uzdevumus;
• nodrošināt un koordinēt informācijas un dokumentu apmaiņu: sagatavot, noformēt, kopēt
dokumentus, nodrošināt to apriti nodaļā un nosūtīšanu adresātam.
Prasības pretendentiem:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas krievu valodas zināšanas;
• prasme pielietot normatīvos aktus;
• prasme strādāt ar datoru («MS Word», «MS Excel», internets);
• prasme lietot biroja tehniku: faksu, kopētāju, skeneri, laminatoru;
• labas komunikācijas spējas, precizitāte;
• vēlama iepriekšējā darba pieredze valsts pārvaldē.
Piedāvājam:
• pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi;
• iespēju palielināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi;
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas līdz 2011. gada 2. decembrim.
ADRESE: VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa, Pasta iela 43, Jelgava, LV-3001 (ar norādi «Konkursam»).
Tālrunis uzziņām 63022568, fakss 63084421, e-pasts: dace.olte@vsaa.lv.

«Krājbankas» kontus aicina
nomainīt pret citiem; šobrīd
var izņemt 50 latus dienā
No 1.lpp.

Par jauno kontu var informēt,
dodoties uz VSAA vai ar citas personas starpniecību nogādājot rakstisku iesniegumu jebkurā VSAA
teritoriālajā nodaļā. «Pie mums
veidojas rindas, tomēr cilvēki ir
saprotoši. Daudziem jau ir konts
citā bankā, viņi tikai paziņo mums
tā numuru. Lai gan centāmies savus klientus apzvanīt un informēt
par notikušo, ir tādi, kas neko
par situāciju ar «Krājbanku» nav
dzirdējuši. Tāpat ir kategorija, kas
nolēmusi nogaidīt,» stāsta D.Olte,
piebilstot, ka pensijas un pabalsti
nekur nepazudīs un tiks izmaksāti,
kad būs saņemta informācija par
jaunā konta numuru. Ņemot vērā
radušos situāciju, VSAA šonedēļ
strādās ilgāk – līdz pulksten 19.
Neskaidrību gadījumā lūgums
zvanīt pa tālruni 63022568.
Bankas pārstāve mierina arī tos,
kam «Krājbankā» glabājas vairāk
nekā vien pensija, pabalsti vai alga.
«Noguldījumi, kas nepārsniedz
100 000 eiro, ir apdrošināti,» tā
D.Dūze, paskaidrojot – tas nozīmē,
ka savu naudu bankas klienti nezaudēs. FKTK norāda, ka atlīdzī-

bas izmaksās Noguldījumu garantiju fonds saskaņā ar Noguldījumu
garantiju likumu – tas paredz, ka
garantētā atlīdzība jāizmaksā ne
vēlāk kā 20 darbdienu laikā no
dienas, kad iestājusies noguldījumu
nepieejamība.
Bankas darbība apturēta, jo tika
konstatēts līdzekļu iztrūkums. Par
to ir informēta Ģenerālprokuratūra
un ierosināts arī kriminālprocess,
kura gaitā jau aizturētas vairākas
bankas amatpersonas. Nu lēmumus, kas saistīti ar bankas darbību,
pieņem FKTK iecelta pilnvarnieku
grupa. FKTK vadītāja Irēna Krūmane prognozē, ka tālāki rīkojumi
varētu sekot tuvākajās dienās, bet
tas ir atkarīgs no Lietuvas valdības, kas lemj par Lietuvas bankas
«Snoras» glābšanu: ja Lietuvas
valdība pieņems lēmumu palielināt
kapitālu arī «Latvijas Krājbankā»,
tad banka varēšot atgriezties pie
normālas darbības. Lai gan šobrīd
nav iespējams precīzi pateikt, uz
cik ilgu laiku bankas darbība ir
apturēta, bankas pārstāve uzsver:
banka atsākt savu darbību pēc
attiecīga lēmuma saņemšanas var
ļoti ātri.

• SIA «3C», valdes loc. Aigars Buķevics;
• CBS «Igate», valdes loc. Māris Peilāns;
• SIA «Kanclers plus», valdes loc. Edmunds
Barkāns;
• SIA «NP Jelgavas biznesa parks», valdes loc.
Arta Nordmane;
• SIA «KKR», valdes loc. Allija Dubova;
• SIA «Mītavas Elektra», valdes pr. Brigita
Buividaite;
• SIA «Fortum Latvija», valdes pr. Ginta Cimdiņa;
• SIA «Jelgavas Lija», valdes loc. Jānis Tauriņš;
• SIA «Scriptum», valdes loc. Aivars IžiksAuseklis;
• a/s «Latvijas Krājbanka», valdes pr. Ivars
Priedītis;
• SIA «Coffee Grand», valdes pr. Sergejs Stoļarovs;
• SIA «Alejas projekti», valdes loc. Andris Drēska;
• SIA «Urbiks», valdes loc. Normunds Štefenhāgens;
• SIA «DAKC», valdes loc. Aivars Rimgailis;
• SIA «SK Zemgale», valdes loc. Armands
Ozollapa;
• SIA «SK Zemgale V», valdes loc. Armands
Ozollapa;
• a/s «Jelgavas Gaļas kombināts», valdes loc.
Anita Parole;
• SIA «Jelgavas tipogrāfija», valdes loc. Juris
Sīlis;
• SIA «Kulk», valdes loc. Eva Melbārde;
• SIA «Media Jelgava», valdes loc. Aivars
Šembels;
• SIA «Jelgavas Pils aptieka», īpašniece Dina
Kurzemniece.			
Kopā saziedoti 4265 lati
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Īsi
 30. novembrī pulksten 11 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
«Veselības universitātes» noslēguma konference, kurā tiks prezentēts
projektā paveiktais un jaunizveidotā
veselības rokasgrāmata «Veselības
ābece senioriem». Piedalīties aicināti
visi interesenti.
 Jelgavas pilsētas pašvaldība soci
ālajos medijos «Twitter», draugiem.
lv un «Youtube» ir izveidojusi pilsētas
profilus, kas sniedz iedzīvotājiem
plašākas iespējas, kā uzzināt par
jaunumiem, sazināties ar pašvaldību
un noskaidrot interesējošos jautājumus. Sociālajā tīklā draugiem.lv par
aktualitātēm iespējams uzzināt no šā
gada novembra – tur izveidota lapa
JelgavaLV. Kopš šī gada marta video
koplietošanas vietnes «Youtube»
kanālā JelgavaLV ir apskatāmi video
par notikumiem pilsētā, kā arī citi
interesanti un noderīgi video. 2010.
gada maijā tika izveidots pilsētas
profils sociālajā tīklā «Twitter»,
un šī gada 20. novembrī sekotāju
skaits pilsētas profilam JelgavaLV
pārsniedzis apaļo 1000 sekotāju
atzīmi. Tūkstošais sekotājs saņems
dāvanu – «Ielūgumu uz Jelgavu», kas
dod iespēju divām personām bez maksas apmeklēt Sv.Trīsvienības baznīcas
torni, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas un Ādolfa Alunāna memoriālo muzeju, kā arī lietussargu ar
pilsētas logo un Jelgavas 2012. gada
kalendāru.
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka sliežu remontdarbu laikā dzelzceļa posmā
Olaine–Cena 1. decembrī noteiktas
izmaiņas Jelgavas virziena elektrovilcienu kustības sarakstos. Elektrovilciens Jelgava (pulksten13.37)
– Rīga (pulksten 14.26) no Jelgavas
izbrauks pulksten 13.32. Arī no
visām pārējām maršruta stacijām
vilciens izbrauks piecas minūtes agrāk nekā ierasts, tādēļ Rīgā pienāks
pulksten 14.21. Vilciens Jelgava
(pulksten 14.42) – Rīga (pulksten
15.31) no Jelgavas izbrauks pulksten 14.32 un arī no visām pārējām
pieturvietām kursēs 10 minūtes
agrāk nekā parasti, līdz ar to Rīgā
pienāks pulksten 15.21. Vilciens Rīga
(pulksten 13.29) – Jelgava (pulksten
14.18) no Rīgas izbrauks pulksten
13.30, vienu minūti vēlāk – arī no
pārējām maršruta stacijām un Rīgā
pienāks pulksten 14.19. Sīkāka
informācija – dzelzceļa stacijās, pa
«Latvijas dzelzceļa» uzziņu tālruni
1181, kā arī www.pv.lv.
 Latvijas Sarkanā krusta Jelgavas
Jaunatnes nodaļa jelgavniekus
lūdz palīdzēt 12 gadus vecajam
Dmitrijam Šibilkinam, kuram ir
bērnu cerebrālā trieka. Diemžēl
pēdējā laikā Dmitrijam strauji progresē skolioze, tāpēc nepieciešama
intensīva rehabilitācija sanatorijā
Baltkrievijā. Taču, lai nokļūtu tur,
vajadzīga līdzcilvēku palīdzība.
Ziedot var, zvanot pa ziedojumu
tālruni 90006880, tā ziedojot latu,
vai naudu ieskaitot kontā. Saņēmējs:
Biedrības «Latvijas Sarkanais krusts»
Jelgavas komiteja; konta numurs:
LV49UNLA0008100700686; nodokļu
maksātāja kods: 40008002279; maksājuma uzdevums: «Ziedojums Dmitrija rehabilitācijas pasākumiem».
 Noslēgusies grāmatnīcas «Globuss» labdarības akcija LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā
institūta mazo dzīvnieku patversmes atbalstam, kurā ziedojumos
izdevies savākt 160 latus. Šī nauda
iegūta no pārdotajiem skolas papīra
izstrādājumiem un par to patversme
iegādāsies medikamentus un barību.
Dāvanas dzīvnieku patversmei
šonedēļ sarūpējis arī bērnu un
jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», patversmē nogādājot segas,
dvieļus, spilvenus, barību un citas
noderīgas lietas.
 Sadarbībā ar Latvijas Kardiologu
biedrību LLU doktorāta speciālisti
šodien, 24. novembrī, no pulksten
11 līdz 13 Jelgavas pilī akcijā «Izmēri
asinsspiedienu!» piedāvā bez maksas noteikt sirds veselības stāvokli.

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pateicība

Paldies par gājēju
pārejām!

Iepriecina bērnus ar
īpašām vajadzībām

Ikgadējās BA «Turība» studentu rīkotās akcijas «Labais darbs» gaitā bērniem
ar īpašām vajadzībām kopā ar savām
ģimenēm 6. novembrī bija iespēja izpriecāties Līvu akvaparkā. Pasākuma mērķis
– dāvāt mirkli prieka tiem bērniem, kuru
bērnības burvību daļēji aizēno slimība
vai tās radītās sekas.
Pasākumi, kas daļai sabiedrības varētu
šķist ikdienišķa laika pavadīšana, bērniem
ar funkcionāliem attīstības traucējumiem
ir luksusa lieta. Lai atbalstītu bērnus un
jauniešus ar īpašām vajadzībām un aicinātu arī citus uzņēmējus atbalstīt tos bērnus, kam dažādas atpūtas iespējas ir ļoti
ierobežotas, BA «Turība» maģistrantūras
studentes jelgavnieces Dace Bogdanova
un Irēna Zeiza projekta gaitā organizēja
pasākumu «Dāvā mirkli».
Pateicoties kādam uzņēmējam, kurš
vēlējās palikt anonīms, jo uzskata, ka palīdzēt šādiem bērniem ir pašsaprotami,
kā arī cilvēkiem no Lauku atbalsta dienesta priecīgus un aizraujošus mirkļus
Līvu akvaparkā piedzīvoja piecpadsmit
bērni, kuri apmeklē Jelgavas pašvaldības
speciālās grupas, un viņu vecāki.
Vairums bērnu šādu izklaidi piedzīvoja
pirmo reizi, jo finansiālie resursi šādām
aktivitātēm ir ierobežoti. Visi bērni bija
piekusuši no aktīvās darbošanās pa
ūdeni, bet tas bija patīkams nogurums.
Bērniem, kam kustību iespējas ir ierobežotas, ūdens dod kustību brīvības sajūtu,
kas uz sauszemes viņiem ir liegta.
Īpaši bērniem patika slidināšanās pa
caurulēm, kas, kā teica mazais Leonards,
bija gan saulīšu, gan debesu krāsā.
Viņiem šis pasākums paliks atmiņā uz
ilgu laiku, tāpēc paldies visiem tiem, kas
atbalstīja šo pasākumu un dāvāja mirkli
prieka, laimes un bezrūpības!
Kā atzīst vecāki, šādi pasākumi ļauj
bērniem integrēties sabiedrībā. Viņuprāt, arī akcijas nosaukums «Dāvā
mirkli» ir ļoti trāpīgi izvēlēts, jo kas gan
vēl, ja ne jauki brīži, dod ikvienam spēku
turpināt attīstīties, kas šajā gadījumā ir
ļoti svarīgi.
Jāpiebilst, ka esam izveidojušas lapu:
www.draugiem.lv/davamirkli kā satikšanās vietu, kurai aicinām pievienoties gan
tos, kas var un vēlas palīdzēt bērniem gūt
prieku, gan tos, kas palīdzību meklē.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris

Vai ziedojuma summu drīkst
noteikt?

Divu bērnu mamma Olga Ļvova saka
paldies aģentūrai «Pilsētsaimniecība»
par sakārtoto Asteru un Aspazijas ielas
krustojumu. Tagad ceļš uz bērnudārzu
Kāda L atvijas Sarkanā krusun skolu kļuvis drošāks ne tikai viņas, ta (LSK) kliente ir sašutusi par
bet arī citiem bērniem.
notiekošo organizācijas Jelgavas
komitejā. «Tur tiek piedāvāta divu
«Iepriekš Asteru un Aspazijas ielas veidu humānā palīdzība – viena
krustojuma šķērsošana gājējiem bija daļa par brīvu, otra – par maksu
īsts pārbaudījums, jo transporta kustība, jeb, kā tur šo kārtību mēdz dēvēt,
īpaši rīta stundās, tur ir intensīva, taču par ziedojumiem. Interesantākais ir
par gājēju drošību nebija padomāts. «Pil- tas, ka tā sauktajiem «ziedojumiem»
sētsaimniecībai» lūdzu situāciju risināt, ir noteikta maksa – palags maksā
taču atbilde vienmēr bija viena un tā pati tādu summu, mētelis tādu – un cenu
– nav naudas,» stāsta jelgavniece. Liels kundzes, kas apkalpo klientus, grābj
bijis viņas prieks, kad pirms pāris nedē- no gaisa, bet čeku pretī nedod. Tad
ļām šajā krustojumā parādījās gan gājēju rodas jautājums – kur paliek tie
pāreju «zebras», gan atbilstošas ceļa «ziedojumi»? Varbūt mēneša beigās
zīmes. «Tiešām gribu pateikt paldies, ka tā nauda tiek sadalīta «uz galvigājēju drošības jautājums tur beidzot ir ņām» un «pārtop» par brīvprātīgo
atrisināts. Tas rada drošības sajūtu, jo darbinieču algu?!» stāsta kundze.
varu būt pārliecināta, ka ne tikai mani, Tāpat viņa nav apmierināta, ka
bet visi tuvējās apkārtnes bērni sveiki un šogad nav dabūjusi paciņu «Merveseli nokļūs skolā un tuvējā bērnudārzā. rild» kafijas, arī pārtikas paku
Paldies «Pilsētsaimniecībai» par to, ka tā pārpalikuma izmantošana viņai nav
tomēr atrada līdzekļus, lai šo krustojumu skaidra. «Daudzi, saņemot pārtikas
sakārtotu!» tā O.Ļvova.
pakas, atsevišķus produktus atstāj
turpat LSK telpās. Kaut arī mums
Sagatavoja Sintija Čepanone stāsta, ka nepaņemtie produkti nonāk zupas virtuvē, visticamāk, tā
nemaz nav – gan jau apmaiņā pret
Vēstule
lauku biezpienu un krējumu darbiniecēm produktus saņem cilvēki,
kam palīdzība nemaz nepienāktos,»
pieļauj sieviete.
Īstenojot akciju «Dāvā mirkli», BA
«Turība» maģistrantūras studentes
jelgavnieces Dace Bogdanova un Irēna
Zeiza kopā ar atbalstītājiem, sarūpēja iespēju mūsu pilsētas bērniem no speciālās
grupas pavadīt laiku Līvu akvaparkā.

atbildam

Pēc lasītājas sūdzības saņemšanas
«Jelgavas Vēstnesis» devās uz LSK
Jelgavas komiteju Stacijas ielā 13,
un tur ne viens vien klients pauda
savu neapmierinātību par to, ka
daļa humānās palīdzības – «tās
drēbes, kas saliktas aiz darbinieces
galda» – tiek tirgota. To nenoliedz
arī brīvprātīgā darbiniece Pārsla
Miķelsone, gan uzsverot, ka daļa
mantu tiek izsniegta «pret ziedojumiem par minimālām naudām».
«Humānā palīdzība tiek atvesta
no LSK bāzes. Šeit mēs to sašķirojam un ļaujam izvēlēties apģērbu
cilvēkiem, kam šāda palīdzība nepieciešama. Labākās mantas tiek
saliktas atsevišķi, un tās iespējams
dabūt pret ziedojumiem – cik nu
tas cilvēks iedod, tik arī pietiek,»

stāsta P.Miķelsone. Taujāta, vai un
kā konkrētām precēm tiek noteikts
ziedojuma apmērs, viņa skaidro,
ka tas tiek darīts, vizuāli mantu
novērtējot. «Nu, par palagu latu jau
gribētu dabūt, pārvalks maksā kādus 1,50 latus, bet kurtka – kādus 2
– 3 latus. Taču, ja prasi divus latus,
bet cilvēkam ir tikai 1,80, tad arī par
šādu ziedojumu var dabūt izvēlēto
preci,» stāsta P.Miķelsone, norādot,
ka LSK cilvēks gadā bez maksas var
saņemt 40 apģērba gabalus un divus
apavu pārus.
Uz jautājumu par to, vai cilvēkam,
«par ziedojumiem» iegūstot kāroto,
tiek izsniegts čeks, darbiniece norāda, ka kvīts tiek izrakstīta tajā
gadījumā, ja par preci ziedoti vismaz
pieci lati; ja summa ir mazāka, tad
naudu iemet ziedojumu kastītē, jo
«20 santīmu dēļ taču neizrakstīs
kvīti». P.Miķelsone atklāj, ka ir bijuši gadījumi, kad kaut ko nopērk
arī par pieciem latiem, taču tādu
nav daudz. Piecus un vairāk latus
varētu maksāt, piemēram, labs
kažoks. Darbiniece zina teikt, ka
mēneša beigās visa saziedotā summa tiek nodota izpilddirektoram un
komiteja šos līdzekļus novirza, lai
norēķinātos par telpām, taču daž-

Kā jāspīd gaismām, nosaka likums
«CSDD, mašīnai veicot tehnisko apskati, tiek pārbaudītas automašīnas gaismas. Bet – kāpēc?
Nevienos noteikumos nav norādīts, cik tālu vai cik augstu tām
jāspīd! Pārbauda arī rokas bremzes darbību, taču tas tiek darīts ar
tādu pašu slodzi kā pārbaudot
kājbremzes, kaut arī stāvbremzes
būtība ir pavisam cita – tā nav
paredzēta, lai mašīnu apturētu,
braucot lielā ātrumā,» ar šādiem
iebildumiem «Jelgavas Vēstnesī»
vērsās Opincāna kungs. Viņš
vēlas uzzināt, kādi normatīvie
akti, ja tādi vispār ir, nosaka automašīnas gaismu atbilstību ceļu
satiksmei un kā saskaņā ar tiem gaismām
jābūt noregulētām. Tāpat viņš lūdz izskaidrot rokas bremzes pārbaudīšanas principu,
jo, viņaprāt, pašlaik tās pārbaudes process
drīzāk ir mašīnas laušana.
«Kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate, nosaka Ministru kabineta noteikumi «Noteikumi par
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un
tehnisko kontroli uz ceļiem», bet prasības
transportlīdzekļu lukturiem noteiktas šo
noteikumu pielikuma «Būtiskās prasības
transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un
aprīkojumam un šo prasību novērtēšana» I
daļas 2. grupā,» uz normatīvajiem aktiem,
kuri nosaka, kā jābūt noregulētiem automašīnas lukturiem, norāda Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Sabiedrisko attiecību
daļas vadītājs Jānis Aizpors.

Foto: Ivars Veiliņš
Savukārt prasības stāvbremzes darbībai un efektivitātei noteiktas šo noteikumu pielikuma «Būtiskās prasības transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un
aprīkojumam un šo prasību novērtēšana» I daļas 4. grupā. «Transportlīdzekļu
bremžu pārbaudi tehniskās apskates
laikā veic, izmantojot speciāli bremžu
pārbaudei, tajā skaitā stāvbremzes
pārbaudei, konstruētu stendu. Bremžu
pārbaudes procesa laikā transportlīdzekļa riteņi tiek piedzīti ar ātrumu
3 – 5 kilometri stundā un tiek fiksēti
faktiskie riteņu bremzēšanas spēki, pakāpeniskums un vienmērība,» bremžu
pārbaudes principu skaidro J.Aizpors,
uzsverot, ka, veicot šāda veida pārbaudi,
transportlīdzeklis netiek bojāts.

kārt saziedotā summa ir par maz,
lai tas būtu iespējams.
«Sarkanā krusta organizāciju neviens nefinansē – tā lielākoties darbojas uz ziedojumiem un atsevišķām
maksas programmām. Taču līdzekļi
nepieciešami, arī lai norēķinātos par
telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas vismaz daļēji tiek segti
no savāktajiem ziedojumiem. Latvijā
ir vairāk nekā 300 šādu humānās
palīdzības izdales punktu, tostarp
Jelgavā,» situāciju komentē LSK
ģenerālsekretārs Uldis Līkops, uzsverot: ziedojums nekādā gadījumā
nedrīkst būt obligāts, tāpat precei
nedrīkst būt uzlikta cena, izņemot gadījumus, kad prece tiek pārdota LSK
mazcenas veikalos. Jelgavā tāda nav.
«Ziedojums ir brīvprātīgs, tā apmērs
– neierobežots,» tā U.Līkops. Viņš atgādina, ka ziedošana sākas brīdī, kad
ziedotājs – cilvēks vai organizācija
– pieņem lēmumu ziedot, un viņš var
noteikt, vai ziedotās lietas ir jādāvina
vai jādala bez maksas, vai arī par to
drīkst pretī saņemt naudu. Uz jautājumu par kvīts izrakstīšanu U.Līkops
atbild: «Arī par viena santīma ziedojumu obligāti ir jāizraksta kvīts.»
Viņš ziedotājus aicina to arī pieprasīt,
ja kvīts tomēr netiek izsniegta.

Latvijas Sarkanā krusta organizāciju neviens nefinansē – tā
lielākoties darbojas
no ziedojumiem. Šeit
bez maksas iespējams saņemt pārtikas
pakas, 40 apģērba
gabalus un divus apavu pārus gadā, taču
ir atsevišķas lietas,
piemēram, gultas
veļa, labāks apģērbs,
kuras var saņemt pret
ziedojumiem. Šādi iegūtie līdzekļi tiek novirzīti, lai organizācija
norēķinātos par telpu
īri un komunālajiem
pakalpojumiem. Tiesa
gan – šādā gadījumā
ziedotājiem pretī
jāizsniedz kvīts.
Foto: Ivars Veiliņš
Komentējot LSK klientes neapmierinātību par kafijas izdales principu, P.Miķelsone uzsver, ka akcija
««Merrild» labdarība» tiek īstenota
jau otro gadu un paciņa kafijas
pienākas vientuļiem un veciem cilvēkiem. «Kafiju var saņemt cilvēki
pēc 60 gadiem. Šogad saņēmām 200
pakas, 107 jau esam izdalījuši,» tā
brīvprātīgā, rādot sarakstu, kurā
kafiju saņēmušās personas šo faktu
apliecina ar savu personas kodu un
parakstu. «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka līdz šim kafiju tiešām
saņēmuši gados veci cilvēki.
Savukārt pārtikas produkti, kas
pārtikas paku saņēmējiem nav vajadzīgi, galvenokārt nonāk pilsētas zupas
virtuvēs vai kā palīdzība tiem, kuriem
saskaņā ar nosacījumiem pārtikas paka
nepienākas, jo nevar uzrādīt izziņu par
trūcīgas personas statusu, taču apstākļi ir tādi, ka pārtika ir nepieciešama.
«Daudzi cilvēki no pārtikas pakas
paņem tikai sauso pienu un miltus,
bet pārējo pakas saturu atstāj,» klāsta P.Miķelsone. Kāda romu tautības
pārstāve atklāj, ka vienmēr labdarībai
atstāj auzu pārslas – pēc viņas teiktā,
tās nav ēdamas, jo pārslās ir tārpi.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Izskatīs iespēju autobusu
pieturām izbūvēt nojumes
«Autobusu pieturās Garozas ielā
22 un 35 būtu nepieciešamas nojumes,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
Garozas ielas iedzīvotājs Veipiņa
kungs. Viņš norāda, ka tur taču ir
vesels dzīvojamais kvartāls, tur ir
pasta nodaļa, slimnīca, kultūras
nams, kurā notiek dažādas no darbības, un līdz ar to autobusu
pasažieru netrūkst, tāpēc aicina
parūpēties par apkārtnes iedzīvotāju ērtībām, uzstādot nojumes abās
autobusu pieturās. Lasītājs norāda
uz vēl kādu problēmu Garozas ielā
– proti, gājēju ietvē gar 24. namu
pēc brauktuves asfaltēšanas darbiem izveidojusies pamatīga bedre.
«Ietve gar Garozas ielas 24. namu
savu laiku jau bija nokalpojusi, bet
remontdarbu laikā traktoru un ekskavatoru pārbraucienu dēļ tajā ir
palikusi bedre. Nedod Dievs, kādam
paklupt tajā tumšajā laikā – ietve
nav apgaismota – un nodarīt sev
miesas bojājumus,» vēstulē raksta
Veipiņa kungs.

Izvērtējot Garozas ielas iedzīvotāja ierosinājumu autobusu
pieturvietām Garozas ielā 22 un
35 izbūvēt nojumes, pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka tiks veikts pieturvietas
Sagatavoja Sintija Čepanone nojumes izmaksu aprēķins un tas

tiks iekļauts 2012. gada budžeta
projekta apstiprināšanai Jelgavas
pilsētas domē.
Savukārt, atbildot uz lasītāja
jautājumu par gājēju ietvi gar Garozas ielas 24. namu, «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja Aļona
Virviča-Jansone norāda, ka Veipiņa
kunga minētā ietve neatrodas rekonstruētās ielas un pat gājēju ietves zonā, līdz ar to būvniecības laikā smagā tehnika pa to nebraukāja.
«Pēc vizuālā izskata var spriest, ka
šī bedre ir izveidojusies vēsturiski,
vēl ilgi pirms būvniecības uzsākšanas,» tā viņa.
Ņemot vērā, ka ietve gar Garozas
ielas 24. namu neatrodas pašvaldībai piederošā teritorijā, bet gan,
tāpat kā pati daudzdzīvokļu māja, ir
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) apsaimniekošanā,
šis jautājums jārisina sadarbībā ar
apsaimniekotāju.
JNĪP Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Macijevska norāda,
ka atrisināt šo jautājumu dzīvokļu
īpašnieki var, vēršoties JNĪP Klientu apkalpošanas daļā. «Attiecīgie
speciālisti izvērtē katru konkrēto
gadījumu un veic nepieciešamās
darbības,» tā viņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris

Populārākais sporta
veids – futbols

Trešo gadu Latvijā veikts pētījums par to,
kurš ir populārākais sporta veids valstī.
Summējot visus kritērijus, šogad populārākais sporta veids ir futbols – arī pagājušajā
un aizpagājušajā gadā tas bija numur viens
Latvijā. Topa 2. vietā ierindojusies vieglatlētika, skriešana (2009. gadā – 5. vietā, 2010.
gadā – 4. vietā); trešais populārākais – volejbols, pludmales volejbols (2009. gadā tas
bija 4. vietā, 2010. gadā – 3. vietā); 4. vieta
– basketbolam (2009. un 2010. gadā tas
bija otrais populārākais); 5. vieta – hokejam
(2009. gadā tas bija 3. vietā, 2010. gadā
– 5. vietā). Tomēr visvairāk Latvijas iedzīvotāji lepojas ar mūsu sportistiem hokejā,
basketbolā, BMX un uzskata, ka ar šiem
sporta veidiem Latvija var iziet pasaulē.

Uzvar «Liepājas lauvas»

Dāvanu valsts svētkos
jelgavniekiem sagādāja
BK «Jelgava», mājās ar
91:88 uzvarot BK «Liepājas lauvas». Jelgavnieku kapteinis Edgars Krūmiņš guva 19 punktus
un izcīnīja 11 atlecošās
bumbas. «Mēs bijām
lieliski noskaņojušies.
Mums palīdzēja arī «Latvijas Universitātes»
uzvara pār «lauvām», kas mums deva papildu drosmi. Visu maču aizvadījām stabili,
beigās varbūt arī nedaudz paveicās. Puiši
malači, ļoti labi cīnījās un bija pelnījuši
uzvaru,» tā BK «Jelgava» galvenais treneris Kaspars Vilcāns. Nākamā spēle – 26.
novembrī pulksten 15 pret «Tarvas» ZOC.

sports
Sākas Baltijas līgas spēles

Šajā nedēļas nogalē sieviešu volejbola
komanda «Jelgava/LU» aizvadīs pirmās
Baltijas līgas spēles – Rīgas 49. vidusskolā
notiks Latvijas komandu sabraukums.
Baltijas līgā startē pa četrām komandām
no katras Baltijas valsts. Latviju pārstāv «Jelgava/LU», Latvijas junioru izlase, VK «Ezerzeme» un «MSĢ/Ropaži». Jāpiebilst, ka ir
jau noticis Igaunijas un Lietuvas komandu
sabraukums, kurā visas Lietuvas komandas
uzvarēja Tartu universitātes un Pērnavas
komanda. «Cik esmu redzējis pretinieces,
man ir sajūta – ja labi nospēlēsim, neklibos
serves un servju uzņemšana un nebūs blakus apstākļu, mums jābūt finālā. Reālas ir
pat zelta medaļas,» tā komandas treneris
Jānis Leitis. Spēļu kalendārs pieejams mājas
lapā www.volejbols.lv.

Zemgales kauss
aizceļo uz Igauniju
 Ilze Knusle-Jankevica

Šoreiz jelgavniekiem starts «Zemgales kausā» nebija veiksmīgs – Bruno Bārzdaiņa (no kreisās) vadītā komanda «Predators» ierindojās 19. vietā, bet Raivja
Bušmaņa «TKK Juniors» ieņēma 16. vietu.
Foto: no organizatoru arhīva
vieta. Latvijas izlasei mazliet nepaveicās priekšpēdējā spēlē pret turnīra
uzvarētājiem – ja būtu uzvarēta šī
spēle, tad, iespējams, mūsējie uzvarētu
arī visā turnīrā,» vērtē organizators
Artis Zentelis. Runājot par Jelgavas
komandu sniegumu, viņš norāda, ka
Jelgavas spēcīgākā komanda «Junkers»

bija sacensību rīkotāju lomā, tāpēc
varbūt rezultāti nav tik iepriecinoši.
Viņš skaidro, ka dažādām valstīm ir atšķirīgs spēļu kalendārs un Latvijas komandām galvenās sacensības būs tikai
janvārī un februārī, tāpēc arī lielākoties
komandas vēl nav optimālajā formā.
Šis turnīrs bijis lielisks treniņš.

Atver kikboksa sekciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs (JCSVC) atvēris
jaunu sekciju – «Muay thai,
kickboxing, K1» –, ko vadīs
Agnese Boža, Baltijas un
Latvijas čempione boksā ar
desmit gadu pieredzi profesionālajā sportā.
Lai pārbaudītu, kā publika uztvers
faktu, ka cīņas sporta veidu trenere ir
sieviete, rīkota iepazīšanās nodarbība.
«Interese bija pietiekami liela, un,
spriežot pēc viņu un pašas treneres
teiktā, šis projekts varētu būt veiksmīgs,» tā JCSVC vadītājs Andris Vasiļjevs. «Mans mērķis ir Jelgavā izveidot
spēcīgu, konkurētspējīgu komandu,

Cīkstoņiem divas medaļas

Jelgavas cīņas kluba «Milons» sportisti
starptautiskā turnīrā «Daugavpils kauss
2011» izcīnījuši divas medaļas. Kluba treneris Vladimirs Smirnovs informē, ka sacensībās piedalījās 1997. gadā dzimuši un vecāki
sportisti. No jelgavniekiem zelta medaļu
izcīnīt izdevās Edgaram Batkovskim (līdz 42
kilogramiem) (attēlā), bronzas – Romanam
Vedzem (tajā pašā svara kategorijā). Savukārt svara kategorijā līdz 46 kilogramiem
divas piektās vietas – Kimam Burčam un
Tomam Zvingulim. Sacensībās
piedalījās Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas un
Krievijas sportisti.

«Heijā, heijā,
pulkā nāc!» –
3. decembrī
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau divdesmito reizi notiks
sportisks pasākums ģimenēm ar pirmsskolas vecuma
bērniem «Heijā, heijā, pulkā
nāc!». «Šī gada tēma būs «Kā
pelītes gatavojas Ziemassvētkiem», un programmā
iekļautas gan stafetes, gan
aktivitāšu centri, kas piedāvās dažādas atrakcijas,»
stāsta viena no pasākuma
organizatorēm bērnudārza
«Pīlādzītis» sporta skolotāja
Iraīda Smirnova.

Noskaidroti 11. starptautiskā kērlinga turnīra «Zemgale
Cup 2011» uzvarētāji – tie
ir komanda «Arenaria-M»
no Igaunijas, kas būtībā ir
Igaunijas vīriešu izlase. No
jelgavniekiem vislabāk šoreiz veicās «Hanzas nekustamajiem īpašumiem», kam
9. vieta.
Šogad uz goda pjedestāla kāpa tikai
viesu komandas: uz augstākā – igauņi, uz otra augstākā – «Brothers» no
Baltkrievijas, uz zemākā – «T-Rink»
no Lietuvas. Pērnā gada uzvarētājiem
Krievijas komandai «Medved» – 6.
vieta. Jelgavas komanda «Ledenes»
ierindojās 13. vietā, «Predators» – 19.
vietā, «Vectēvi» – 20. vietā. Jāpiebilst,
ka Jelgavas kērlingisti spēlēja arī citu
komandu sastāvos.
«Kopumā turnīrs izvērtās pietiekami spēcīgs – no 24 komandām četras
bija valstu vīriešu izlases – Igaunijas,
Baltkrievijas un Lietuvas, kas ieņēma
goda pjedestālu, un Latvijas, kam 5.
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kas būs gatava rezultatīviem startiem
valsts un starptautiska mēroga sacensībās,» apņēmības pilna ir trenere.
JCSVC vadītājs A.Vasiļjevs skaidro,
ka jaunajā sekcijā tiks trenēta speciālā
fiziskā sagatavotība, aizsardzības elementi un tehnika – sitieni ar rokām,
kājām, ceļiem, elkoņiem, izmantojot
kikboksa un Taizemes boksa elementus un tehniku. Nodarbības notiek
otrdienās, ceturtdienās un sestdienās
no pulksten 19.30 līdz 20. Maksa ir 20
lati mēnesī, studentiem – 25 procentu
atlaide. «Vēlamais sportistu vecums ir
no 15 gadiem, jo tas ir kontaktu sporta
veids un sportistiem jāapzinās risks,»
piebilst A.Vasiļjevs.
Papildu informāciju var iegūt pa tālruni 22335228, e-pastu: jcsvc@inbox.lv
vai mājas lapā www.combatsports.lv.

Baltijas un Latvijas čempione boksā
Agnese Boža ir apņēmības pilna Jelgavā mācīt kikboksu, K1 un Taizemes
boksu.
Foto: no JCSVC arhīva

Ģimeņu sporta svētki notiks 3. decembrī no pulksten 11 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a. Uz pasākumu
aicināti pirmsskolas vecuma bērni
kopā ar vecākiem. Līdzi jāņem sporta
apavi un piemērots tērps. Iepriekš
jāpiesakās nav. «Uzsvaru gribētos likt
uz kopā būšanu un līdzdarbošanos,
tāpēc aicinām vecākus visu darīt
kopā ar bērniem, nevis noraudzīties
no malas,» tā I.Smirnova, piebilstot,
ka ir bijuši arī gadījumi, kad vecāki
mazo atstāj un atnāk pakaļ pēc dažām
stundām. Viņa norāda, ka nav jābaidās,
ja gadījies nokavēt, jo, ņemot vērā to,
ka maziem bērniem ir grūti ilgstoši
noturēt uzmanību, stafetes komandu
dalībnieki noteikti mainīsies, savukārt
aktivitāšu centros darbība notiks individuāli. «Būs tādas atrakcijas kā bumbu mešana un ripināšana, braukšana
ar dažādiem braucamajiem pa speciāli
izveidotiem ceļiem, zivju ķeršana,»
ieskicē I.Smirnova, solot arī dejotāju
priekšnesumus pārtraukumos un saldu
pārsteigumu.
Pasākumu atbalsta Sporta servisa
centrs, bet organizē vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. Sporta
servisa centra sporta metodiķis Valdis
Ilmers norāda, ka pasākums «Heijā,
heijā, pulkā nāc!» notiek jau 20 gadus
un kļuvis par pilsētas tradīciju. Pirmo
reizi tas notika 1991. gadā LLU Sporta
namā Raiņa ielā.

Uzaicinājums nokārtot saistības
Uzaicinājums nokārtot saistības

Uzaicinājums nokārtot saistības

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina SANDRU
OZOLIŅU (dzimusi 1966. gada 17. maijā)
segt parādu par saņemto dabasgāzi pašvaldības dzīvojamā telpā Lielajā ielā 9 – 17,
Jelgavā, Ls 284,13 apmērā. Ja divu nedēļu
laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks
samaksāts parāds, tad, pamatojoties uz
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiks sniegta prasība tiesā
par parāda piedziņu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina DAGNIJU
IZOTOVU (dzimusi 1976. gada 2. novembrī) segt parādu par saņemto dabasgāzi
pašvaldības dzīvojamā telpā Ganību ielā
61 – 13, Jelgavā, Ls 184,27 apmērā. Ja divu
nedēļu laikā no brīdinājuma publicēšanas
netiks samaksāts parāds, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tiks sniegta prasība
tiesā par parāda piedziņu.

Parāda apmaksas jautājumā vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavā, Lielajā ielā
11, 200. kab., pie A.Krastiņas (kontakttālrunis 63005515).

Parāda apmaksas jautājumā vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavā, Lielajā ielā
11, 200. kab., pie A.Krastiņas (kontakttālrunis 63005515).

Jelgavas pilsētas domes administrācija aicina ILGU JEGOROVU (dzimusi 1938. gada 28.
jūlijā) segt parādu par saņemto dabasgāzi pašvaldības dzīvojamā telpā Meiju ceļā 46
– 38, Jelgavā, Ls 113,09 apmērā. Ja divu nedēļu laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks
samaksāts parāds, tad, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.
Parāda apmaksas jautājumā vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavā, Lielajā ielā 11,
200. kab., pie A.Krastiņas (kontakttālrunis 63005515).

5

Sporta pasākumi
 25. novembrī pulksten 16 un 26.
novembrī pulksten 11.30 – LR Junioru
čempionāts peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 26. novembrī pulksten 11 – LJBL
spēles meitenēm (Sporta hallē).
 26. novembrī pulksten 11 – ZAHL
čempionāts (ledus hallē).
 26. novembrī pulksten 15 – BBL spēle:
BK «Jelgava» – «Tarvas» (ZOC).
 27. novembrī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2011» (Sporta
hallē).
 27. novembrī pulksten 13.15 – Latvijas čempionāts hokejā U-18 (ledus hallē).
 29. novembrī pulksten 19 – BBL spēle:
BK «Jelgava» – «Barsy» (ZOC).
 30. novembrī pulksten 19 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava 2» – «Saldus»
(ZOC).
 2. decembrī pulksten 19 – LBL spēle:
BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 3. decembrī pulksten 13.15 – Latvijas
čempionāts jauniešiem hokejā U-18 (ledus
hallē).
 3. decembrī pulksten 15 – Sporta servisa kausa izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 3. decembrī pulksten 15 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 40+
(Sporta hallē).

Meklē darbu
Celtnieks. Kvalitatīvs remonts no 0 līdz
atslēgai. Santehnika, elektroinstalācija,
apdares darbi. Tālrunis 28861525.
Vidusskolniece. Var palīdzēt mācībās
pamatskolas skolēniem matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā.
Tālrunis 28738453.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
Braucam pakaļ. T. 26984528
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.
Vecus šķūņus, rijas, klētis nojaukšanai,
guļbūves promvešanai. Cena – līdz Ls 2000
par objektu. T. 28717107
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Pārdod briketes apkurei (kantainās)
– ozols, bērzs. Ar piegādi. Cena no 110
Ls/t. Tālrunis 29907466
Malku ar piegādi Jelgavā. Cena malkai Ls 21
sterā (zāģēta, skaldīta, sakrāmēta), šāļi Ls 12
sterā (zāģēti, krāmēti). T. 29726198.
Sausu, skaldītu malku. T. 27715117.
Divistabu dzīvokli 3. stāvā Māras ielā, 48,5
m2. Māja tiek renovēta. Tel. 26557660.

Dažādi
Ādas ārsta Dr.Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites
un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. Epasts: icco.birojs@gmail.com
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS KAPITOVIČS (dz. 1950. g.)
ALEKSEJS NAZAROVS (dz. 1930. g.)
ŽANIS NORKUS (dz. 1936. g.).
ANNA ŅEDAŠKOVSKA (dz. 1933. g.)
JĀNIS APSE (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
AĻGERDS SPAGIS (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
GENĀDIJS KARPOVS (dz. 1951. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.11 no Zanderu kapsētassēru nama uz Bērzu kapsētu.
VALENTĪNA STRAŠNOVA (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.14.30 Zanderu
kapsētā.
VIJA KĻAVENIECE (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 25.11. plkst.13 no Meža kapsētas
sēru nama uz Dalbes kapsētu.
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28. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1314.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Pārdodu māju». Romantiska drāma. 2008.g.
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Discovery atlants: Indija». Dokum. f. 2.sērija.
14.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. ser. 46.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 51. un 52.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1314.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 5.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Māris Sirmais. 2006.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 25.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 457.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Ventspils osta: laiki, cilvēki, idejas»*
13.15 «Gaidot Bērnu Eirovīziju».*
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 2010.g. 22.dec.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 457.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokum. f. 5.(noslēguma) sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.*
23.30 «SeMS».*
0.10 «Lācis». ASV trilleris. 2010.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 79.sērija.
10.05 «Nedēļas nogale Zēderholmā». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Anim. ser. 3.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 3.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 80.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 13.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 20.sērija.
1.50 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 78. un 79.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 24.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 45.sērija.
6.40 «Pavasaris Vārnu ielā». Anim. f.
7.10 «Māsa un brālis». Anim. f.
7.15 «Burvīga diena». Anim. f.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 44. un 45.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 39. un 40.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 91.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 74.sērija.
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. s. 4.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 439.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 220.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 72.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 28.sērija.
19.00 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 439.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 144.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 9.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 189.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 24. sērija.
3.50 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 45.sērija.
4.40 «Nakts joki».

29. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1315.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 1.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 5.sērija.
11.10 «Astoņi pilnmēneši». Dokumentāla filma.
12.55 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
13.55 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.
14.00 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Latvija var!»*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 46.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas filmu
seriāls. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1315.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 6.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Māksla un vara. Skulmju dzimta». Dokumentāla filma.
22.50 «Naudas zīmes».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 458.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 10.sērija.
13.55 KHL spēle. Novosibirskas Sibirj – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
16.20 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 458.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
VEF Rīga – Cholet Basket. Tiešraide.
21.40 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Magņitogorskas Staļnije ļisi.
23.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.55 «Tavs auto».
0.25 «Autosporta programma nr.1».
0.55 «Tiksimies Tartu».
1.25 KHL spēle. Novosibirskas Sibirj – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 80.sērija.
10.05 «Katarīnas kalna zirgi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 4.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 81.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Brauciens pretī laimei. Marakeša». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 13.sērija.
24.00 «Ziemeļu zeme». ASV drāma. 2005.g.
2.15 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 6.sērija.
3.00 «Mazais lielais kareivis». Komēdija. 2010.g.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 80. un 81.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 46.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 35.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 46.sērija.
8.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 6.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 41. un 42.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 92.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 75. un 76.sērija.

tv programma
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 440.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 221.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 73.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 29.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 440.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 209.sērija.
23.00 «48 stundas». ASV kriminālkomēdija. 1990.g.
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 190. un 191.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
3.40 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 46.sērija.
4.25 «Nakts joki».

30. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1316.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 2.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 6.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Eirotaksiometrs. Eiro ieviešana Igaunijā». Dok. f.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1316.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 7.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 27.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari». “Domā citādāk! Eksaktāk!”
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 459.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 5.sērija.
13.15 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Magņitogorskas Staļnije ļisi.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 459.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 11.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Vētru mednieks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme. “Zemlika”
23.00 «Red Bull X-fighters sezonas apskats».
24.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 81.sērija.
10.05 «Sanbergenas burvība». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 5.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 82.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 14.sērija.
21.55 TV pirmizrāde! «Ugunsmūris». Trilleris. 2006.g.
0.05 «Sīriāna». ASV trilleris. 2005.g.
2.20 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums». Komēdija. 1997.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 82. un 83.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 47.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 36.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Radu būšana» (ar subt.). 1.sērija.
9.35 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 47.sērija.
10.00 «Doktors Hauss 7». 11.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». 43. un 44.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 93.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 77. un 78.sērija.
13.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 441.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 222.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 74.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 30.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 441.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). Realitātes šovs. 12.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 13.sērija.
1.55 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 47.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 222.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 93.sērija.
4.50 «Nakts joki».

1. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1317.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 3.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 7.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Teritorija 20+».*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1317.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 8.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 28.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 14.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 460.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 11.sērija.
13.50 «Trakais slēptās kameras šovs».
14.55 KHL spēle. Ufas Salavat Julajev – Rīgas Dinamo.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 460.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Jekaterinburgas Avto. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
23.00 «Ar makšķeri».
23.30 «Zebra».*
23.45 KHL spēle. Ufas Salavat Julajev – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 82.sērija.
10.05 «Kāzas Hārdingsholmā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 6.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 83.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 11.sērija.

23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 21.sērija.
0.55 «Ugunsmūris». ASV un Austrālijas trilleris. 2008.g.
2.40 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā».
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 84. un 85.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 48.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 37.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 14.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Radu būšana» (ar subt.). 2.sērija.
9.30 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 48.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «10 gadu jaunāka 3». 45.sērija.
11.30 «10 gadu jaunāka». Pārvērt. šovs. 1.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 94.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 442.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 223.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 75.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 31.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 442.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Aplaupīšana». Krimināltrilleris. 2008.g.
0.15 «Kinomānija».
0.55 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 16. un 17.sērija.
2.30 «Specvienība 4». Seriāls. 16.sērija.
3.20 «Nulles populācija». Katastrofu filma. 2008.g.

2. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 8.sērija.
9.30 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Piecas māsas». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts». Biogr. f. 2000.g. 1.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
13.30 «Polijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
14.30 «Firmas noslēpums».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mis Mārpla 4». Detekt. Sērija Vecās viesnīcas noslēpums.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 14.sērija.

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 461.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.(noslēguma) sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Jekaterinburgas Avto.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «Tavs auto».*
17.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 461.sērija.
18.50 UEFA Euro 2012 izloze. Tiešraide.
20.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 Spēkavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala. “Jūrmalnieks
– tas skan lepni”.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 83.sērija.
10.05 «Liktenīgais noslēpums». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 7.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 84.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
0.05 «Labs darbs». ASV krimināldrāma. 1995.g.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris
1.55 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 86. un 87.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 49.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 38.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 15.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Radu būšana 2» (ar subt.). 3.sērija.
9.05 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 49. un 50.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets». 2.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 2. un 3.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jā, dārgā! 4». 95.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.50 «Mūmija 2». Animācijas seriāls. 213.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 443.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 224.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 76. un 77.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 443.sērija.
21.00 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 «Krusttēvs». ASV krimināldrāma. 1972.g.
4.45 «Nakts joki».

3. decembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 1.sērija.
8.56 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Sērija Vecās
viesnīcas noslēpums.
13.55 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.*
14.05 Kapelas Bumerangs 20 gadu jubilejas koncerts. 1.
un 2.daļa.
16.00 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*
16.05 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Sievietes». ASV traģikomēdija. 2008.g.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Apslēptais». Trilleris. 2005.g.

LTV7
7.40 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.00 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Tiešraide no Īgisas Austrijā.
11.05 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem. Tiešraide.
12.30 «Ātruma cilts».*
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
14.00 «Zveja» (ar subt.).*
14.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
15.30 «Krējums... saldais».*
16.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
16.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.(noslēguma) sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Mamonti Jugri. Tiešraide.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
20.30 Bērnu Eirovīzijas dziesmu konkurss. Tiešraide no Erevānas.
22.35 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 4.daļa.
23.35 «No 57.paralēles».*
0.05 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Mamonti Jugri.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 125.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 14.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV anim. ser. 10.sērija.
8.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 23.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Spiegu bērni». Piedzīv. komēdija.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
15.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 5.sērija.
16.00 «Princis uz vienu dienu». Ģimenes komēdija. 1995.g.
18.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
22.40 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
23.35 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.30 «Kiss-Kiss, Bang-Bang». Kriminālkomēdija. 2005.g.
3.10 «Labs darbs». ASV krimināldrāma. 1995.g.
4.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 3». 50.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 1.sērija.
7.05 «Kaila kods 3». 19.sērija.
8.00 «Bernards». Anim. f.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 8.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 28. un 29.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.15 «Princešu aizsardzības programma». Komēdija. 2009.g.
16.10 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
18.15 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 1990.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes». Piedz. f. 2008.g.
23.35 «Ceļš uz slavu». ASV drāma. 2006.g.
2.00 «Nāvējošais vīruss». Katastrofu filma. 2007.g.
3.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 5.sērija.
4.40 «Nakts joki».

4. decembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 2.sērija.
9.01 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 15.sērija.
9.50 Bērnu Eirovīzijas dziesmu konkurss.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Polijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Laime brazīliešu gaumē». Ģimenes komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras. Kinoklubs».
21.55 «Stacija Latvieši 1937». Dokumentāla filma.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Ziemeļu puse».
23.40 «Laiks vīriem?»*
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18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Diena, kad apstājās Zeme». Fantastikas trilleris. 2008.g.
23.00 «Īpašais ziņojums». ASV trilleris. 2002.g.
1.50 «Ziemas vakars Gagrā» (ar subt.). Komēdija. 1985.g.
3.30 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

Salons «Pils Putns»
pieņem pārdošanā
antikvārus
priekšmetus:

mēbeles,
interjera priekšmetus,
galda piederumus u.c.

Kontakti: 63025846, 26668821;
salons@pilsputns.lv.

piedāvā

JELGAVĀ

iegūt BĪSTAMO KRAVU
PĀRVADĀJUMU (ADR) APLIECĪBU.
Sākums – 13.12.2011. plkst.10.
Piereģistrēšanās – līdz 13.12.2011.
Tālrunis 63022277, 26656604.
Adrese: Svētes iela 33, 213. kab.

Banka pārdod dzīvokļus
Jelgavā.
Iespēja saņemt aizdevumu
līdz 90%.
Tālrunis 67959599, darba
dienās no plkst.8.30 līdz 19.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

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

www.citaautoskola.lv

s
Nāc un mācie
!
u
ar priek

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

LTV7
7.40 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
četriniekiem. Tiešraide.
11.05 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
četriniekiem. Tiešraide.
12.30 «Tavs auto».*
13.00 «Ar makšķeri».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 4.daļa.
15.00 Hokeja veterānu draudzības spēle. Latvija – Krievija.
Tiešraide.
17.00 Sporta balvas «Laureus» pasniegšanas ceremonija,
2011.gads.*
19.00 «Krējums… saldais».
19.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 39.sērija.
22.00 «Lūzuma punkts». ASV trilleris. 1991.g.
0.10 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Hantimansijskas Jugra. 2010.g. 26.dec.*

www.jelgavasvestnesis.lv
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Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

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

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n0tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.30 «Mīlestības vārdā». 126.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 15.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 2.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Seriāls. 14.sērija.
11.35 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīv. komēdija.
13.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
16.05 «Harijs Poters un filozofu akmens». Piedz. f. 2001.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 FINĀLS! «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Misters Labais». Komēdija. 1997.g.
1.35 «Princis uz vienu dienu». Ģimenes komēdija. 1995.g.
3.10 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
4.45 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 1.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 2.sērija.
7.10 «Bernards». Anim. f.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 19.sērija.
7.50 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 30. un 31.sēr.*
13.00 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
14.30 «Deviņi mēneši». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
16.35 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes». Piedz. f. 2008.g.

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. gada dzimušos bērnus apmeklēt pirmsskolas izglītības programmu ar apmācību latviešu
valodā. Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt katrā bērnā ētisko, estētisko,
intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot
bērnos iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.

Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu draudzīgajam pulkam pirmsskolas bērnus. Vēl ir
brīvas vietas grupiņās vecumā no 1 līdz
5 gadiem (grupā ne vairāk kā 14 bērni).
Skolā darbojas arī YAMAHA mūzikas
skola, kas turpina uzņemt audzēkņus
instrumentu spēles apmācībā, sākot no
4 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
Kā arī YAMAHA mīļi aicina mazuļus no
4 mēnešu vecuma! (tālrunis 26010105;
www.yamahaskola.lv).
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 26164369, 63023718
www.punktins.lv

Jelgavā, Satiksmes ielā 57 – jauns dāvanu, sveču un dekoru veikals.
Piedāvājumā: interjera priekšmeti, telpu dekori, rotājumi, sveces un jaukas dāvanas
par pircējiem ļoti draudzīgām cenām.
Viss Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam.
Preces no Vācijas, Šveices.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. decembrī plkst.12 un 17 un 4. decembrī plkst.12 – J.Lūsēna un I.Zanderes muzikāla
pasaka «Sniega karaliene». Sniega karaliene – K.Zadovska, Gerda – I.Sutugova, Kajs
– A.Ērglis. Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5.
6. decembrī plkst.19 – pianista Vestarda Šimkus solokoncerts. Programmā Ludviga
van Bēthovena sonātes. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
11. decembrī plkst.14 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Winter jazz». Biļešu
cena: Ls 2,50; 2; 1,50.
18. decembrī plkst.16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. Solisti Dita
Krenberga un Ints Dālderis. Programmā: Francis Danci «Sinfonia Contertante»; Maksis
Rēgers «Variācijas un fūga par Mocarta tēmu», op.132; Volfgangs Amadejs Mocarts
«Simfonija Nr.41» (Jupiters). Biļešu cena: Ls 4; 3; 2,50.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 24. novembrī pulksten 18 – «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja». Ķekatu tradīcijas, rotaļas. Praktiskā radošā nodarbība: masku gatavošana. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas
vecuma bērniem – 0,80. Nodarbībai iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. novembrī pulksten 17.20 – dziedātāju A.Germanas un V.Tolkunovas muzikāli
literārs piemiņas vakars. Organizē Jelgavas krievu biedrība «Istok» sadarbībā ar Latvijas
Poļu savienības Jelgavas nodaļu (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 25. novembrī pulksten 18 – cikla «Sarunas par mākslu» lekcija/diskusija «Par fotogrāfiju». Lektors Harijs Daina Liepiņš, «Fotobūda». Vietu skaits – ierobežots. Dalības maksa
– Ls 1 (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 26. novembrī pulksten 14 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde «Lielais
loms» (A.Brigadere), režisore Vija Zelmene. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 26. novembrī pulksten 16 – Adventes ieskaņas koncerts (Svētās Annas baznīcā).
 26. novembrī pulksten 17 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde pēc A.Čehova īsajiem
stāstiem «Nevarīgā būtne». Farss ar klaunādes elementiem. Režisors Rihards Svjatskis.
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras nama Deju zālē).
 27. novembrī pulksten 16 – kokļu mūzikas festivāls «Gaismas ceļā». Programmā:
tautas mūzikas apdares, latviešu autoru oriģināldarbi kokļu ansamblim (arī pirmatskaņojumi). Virsdiriģenti: B.Deruma, K.Ojala, A.Eglīte. Koncertu vada Nacionālā teātra aktieris
G.Grasbergs. Režisore D.Vilne. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde Renē Heinersdorfs «Tik mīla
vien». Divu laulību dzīves ainas, komēdija. Režisors M.Kublinskis. Viegli, asprātīgi dialogi,
spraigi, negaidīti sižeta pavērsieni. Lomās: A.Ančevskis, E.Skulte, L.Gāliņa, E.Melbārdis,
M.Grase. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 1. decembrī pulksten 16 – dzejas vakars «Dzeja vieno» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 2. decembrī pulksten 13 – Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar
sauli sirdī». Programmā – koncerts, rokdarbu izstāde un tirdziņš, atpūtas vakars (svinīgas
uzrunas, dejas, loterija) (Jelgavas 4. vidusskolā).
 2. decembrī pulksten 17 – Jura Kronberga dzejas vakars. Ieeja – bez maksas (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 2., 9. un 16. decembrī no pulksten 12 līdz 16 – radošā nodarbība «Ziemassvētku
puzuru veidošana». Dalības maksa – Ls 1,50. Iepriekš pieteikties pa tālruni 63005447,
63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 No 24. novembra – Mārītes Leimanes personālizstāde «Krāsu spēles audumos»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. decembra – krustdūriena izšuvumu izstāde «Brīnumainie mirkļi» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 1. decembra – Elīnas Titānes keramikas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 2. decembrī pulksten 16 – Rūdolfa Kronberga simtgades gleznu izstādes «Akmensziedi» atklāšana (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. decembrī pulksten 16 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes atklāšana
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. novembrim – gleznu izstāde «Jānim Vilkārsim 100» (kultūras nama Mazajā
foajē).
 Līdz 30. novembrim – Ulda Rogas 70 gadu jubilejas izstāde (kultūras namā).
 Novembrī – Leokādijas Rinkunas gliemežvāku suvenīru izstāde (bibliotēkā «Pārlielupe»
Loka maģistrālē 17).
 Novembrī – Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Intas Amsteres gleznu izstāde
«Ziedi» (bibliotēkā «Pārlielupe» Loka maģistrālē 17).
 Līdz 1. decembrim – Ilzes Dilanes papīra darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 2. decembrim – Edvīna Kalnenieka gleznu izstāde «Dažādie gadi» (Svētās Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).
 Līdz 5. decembrim – Haralda Smilgas jubilejas fotogrāfiju izstāde «Bildītes» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz gada beigām – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Atvasara» (Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).

Jelgavā atzīmēs
Starptautisko Invalīdu dienu
 Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 2. decembrī, pulksten 13 Jelgavas
4. vidusskolā notiks Starptautiskajai Invalīdu dienai
veltīts pasākums «Ar sauli
sirdī». Koncertu sniegs bērni un jaunieši ar īpašām
vajadzībām no dažādām
Latvijas vietām, Jelgavas
4. vidusskolas audzēkņi,
bet noslēgumā paredzēts
atpūtas vakars. Ieeja uz
saviesīgo pasākumu – bez
maksas, līdzi vien jāņem
groziņš.
Šī ir reize, kad kopā aicināti pulcēties Jelgavas invalīdu biedrību
biedri, viņu atbalstītāji un arī tie jelgavnieki ar īpašām vajadzībām, kuri
nav piederīgi nevienai biedrībai, taču
vēlas pabūt kopā ar citiem. Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
kultūras speciāliste Evika Kaufelde
informē, ka, atsaucoties biedrību
vēlmēm, koncertā uzstāties uzaicināti
cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas
ar saviem priekšnesumiem varētu
iedvesmot pasākuma apmeklētājus.
«Tālab uzstāsies cilvēku ar īpašām
vajadzībām konkursa «Nāc līdzās»
dalībnieki, kas dziedās, dejos un

spēlēs teātri. Īpašs solās būt Latvijas
Neredzīgo biedrības jauniešu priekšnesums – melodeklamācija. Uzstāsies
arī Jelgavas 4. vidusskolas pianists,
priekšnesumu sniegs panākumiem
bagātais meiteņu koris «Spīgo»,» tā
E.Kaufelde.
Pirms koncerta paredzēta izstāde
tirdziņš, kurā varēs aplūkot un arī
iegādāties Jelgavas invalīdu biedrību
biedru darinājumus – pinumus, kokgriezumus, adījumus, tamborējumus,
rotas.
Otrajā pasākuma daļā gaidāms atpūtas vakars, uz kuru dalībnieki aicināti
līdzi ņemt groziņus ar našķiem. Paredzētas dejas, spēles un loterija. «Pirms
svētkiem esam uzrunājuši vairākus
uzņēmējus, kuri sarūpējuši balvas
aktīvākajiem dalībniekiem, – gaļas pārstrādes uzņēmumu «Nākotne», «MNL
Jelgava», SIA «StepOG, «Spodrību»,
salonfrizētavu «Edīte», SIA «Jelgavas
Pils aptieka». Pasākumu atbalsta arī
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde un Jelgavas pašvaldība,» tā E.Kaufelde.
Pasākums ir bez maksas.
Starptautiskā Invalīdu diena Jelgavā tiek atzīmēta jau vairākus gadus,
pulcējot Jelgavas invalīdu nevalstisko
organizāciju biedrus, lai līdzcilvēkiem
atgādinātu, ka invalīdi ir tādi paši sabiedrības locekļi kā ikviens – ar savām
tiesībām, prasmēm un pieredzi.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 24. novembris

Egle iemirdzēsies pēc nedēļas
 Ritma Gaidamoviča

Hercoga Jēkaba laukumā jau
uzstādīta Ziemassvētku egle,
ko ikviens aicināts svinīgā pasākumā iedegt pēc nedēļas – 1.
decembrī pulksten 17.30. Jau
drīz svētku rotu iegūs arī pārējā
pilsēta. Savukārt 5., 7., 8. un 9.
decembrī pašvaldība sarūpējusi
dāvanu mazākajiem pilsētniekiem – bezmaksas izrādi «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši».
Jau tradicionāli 1. decembrī, šoreiz
– pulksten 17.30, uz lielās egles iedegšanu
aicināti visi pilsētnieki. «Pasākumā par
jautrību gādās Jūrmalas teātra aktieri un
rūķi, bet dejos «Vēja zirdziņš». Tradicionāli
uzrunu teiks un egli kopā ar klātesošajiem
iedegs Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,» informē aģentūras «Kultūra»
direktora vietniece Inta Englande.
Bet vēl pirms Ziemassvētkiem, lai mazākajiem radītu svētku sajūtu, pašvaldība
sarūpējusi dāvanu – teātra izrādi. Uz vienpa
dsmit izrādēm uzaicināti visi piecus un sešus
gadus vecie bērnudārznieki un 1. – 4. klašu
skolēni. 5. decembrī pulksten 10, 12 un 14
uz Jelgavas kultūras namu aicināti skolēni
un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi,
kuru dzimtā valoda ir krievu, lai noskatītos
izrādi «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši», ko
Ādolfa Alunāna teātra aktieri rādīs krievu
valodā. Režisori – Arvīds Matisons un Andris Bolmanis. Bet 7. un 8. decembrī pulksten
10, 12 un 14, kā arī 9. decembrī pulksten 10
un 12 būs Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde
«Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» latviešu

Pilsētas lielo egli Hercoga Jēkaba laukumā
iedegs 1. decembrī
pulksten 17.30.
Foto: Ivars Veiliņš

valodā. Režisore – Lūcija Ņefedova.
Kopumā uzaicināti 3960 bērni. I.Englande
piebilst, ka uz izrādēm, ko dāvina pašvaldība, gaidīti arī tie piecus un sešus gadus vecie
jelgavnieki, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Iepriekš gan bērnu vecāki aicināti pieteikties
pa tālruni 63084675, 63023461.
Jau šonedēļ svētku rotu sāks iegūt arī pārējā pilsēta. Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Kidere informē, ka
lielās svētku egles rotāšanā tiek izmantotas
pagājušā gada lampiņas un papildus iegādātas jaunas spuldzītes krītošu lāsteku formā.
Pavisam šogad pilsētā tiks dekorētas trīs
egles – arī Raiņa un Stacijas parkā. Tāpat kā
pērn, arī šogad tiek turpināta sadarbība ar
Jelgavas Mākslas skolu, kura uzņēmusies
izdekorēt Raiņa parka egli. Radošos darbus
par tēmu «Sniega sievas un sniega vīri» vei-

do Mākslas skolas 3. klases audzēkņi. Katrs
bērns radījis savu balto tēlu – rūķi, sniegavīru, briedīti. Dekori šūti no auduma, kas
pildīti ar putuplasta bumbiņām un dekorēti
ar dažādām aplikācijām. Raiņa un Stacijas
parka eglēs būs arī gaismas virtenes, kas
izmantotas iepriekšējos gados. Tās pēc 1.
decembra tiks iedegtas un izslēgtas reizē
ar ielas apgaismojumu. E.Kidere piebilst,
ka uz koku stumbriem Lielajā ielā, pie pilsētas domes ēkas, plānots uzstādīt gaismas
sietus, savukārt Lielupes un Driksas tiltu
apgaismes balstus dekorēs ar iepriekšējo
gadu rotājumiem «Zvaigznes». «Lai iepriecinātu mazākos, Hercoga Jēkaba laukumā
tiks uzstādīti trīs baltie ledus lāči, stilizētas
eglītes un sniega bumbas. Šos darbus veic
SIA «L.A.metal» un IU «Tiesnese»,» tā
E.Kidere.

Jaunais teātris runās par bailēm
 Ritma Gaidamoviča

«Bailes ir izjūta, kas gribot negribot piemīt mums visiem. Arī
man ir bailes, un tieši personīgā
pieredze man lika aizdomāties
un runāt par bailēm, tās apspēlēt uz skatuves. Tiesa, šoreiz par
bailēm pasmiesimies, tāpēc uz
izrādi aicināti cilvēki ar labu humora izjūtu. Pasmiesimies visi
kopā!» tā par jaunāko Jelgavas
Jaunā teātra izrādi «Nevarīgā
būtne» saka režisors Rihards
Svjatskis.
Sestdien, 26. novembrī, pulksten 17
Jelgavas kultūras nama Deju zālē savas
19. dzimšanas dienas priekšvakarā uz
pirmizrādi aicina Jelgavas Jaunais teātris
ar jaunāko iestudējumu «Nevarīgā būtne». Jelgavas Jaunā teātra trupa kopā ar
jauno režisoru R.Svjatski radījusi farsu
ar klaunādes elementiem, iedvesmojoties
no Antona Čehova īsajiem stāstiem. Šajā
vakarā vienpadsmit aktieri izpildīs vienpa
dsmit izcilā autora humora pilnos stāstus,
kurus cauraudīs trīspadsmit ģeniālā Nino
Rotas, kura mūzika dzirdēta ne vienā vien
amerikāņu filmā, komponētās melodijas.
Teātra deviņpadsmitās dzimšanas dienas
priekšvakarā Jaunā teātra aktieri uz skatuves iejutīsies vairāk nekā piecdesmit tēlos,
ļaujot skatītājiem paskatīties uz klasiku
nedaudz citādākām acīm.

Izstādē darbinieku vaļasprieki

Slimnīcā «Ģintermuiža» līdz 10. decembrim
skatāma jauna izstāde. Šoreiz apmeklētājiem otrdienās un ceturtdienās no pulksten
10 līdz 12 tiek piedāvāta iespēja uzzināt, ar
ko slimnīcas darbinieki nodarbojas brīvajā
laikā, kādi ir viņu vaļasprieki. Jaunajā izstādē skatāmi dažādi 23 darbinieku vaļasprieki
un nodarbošanās – glāzīšu, medmāsu
figūriņas, varžu, pastmarku un kaklasaišu
kolekcija, kurā iespēja no 140 kaklasaitēm
novērtēt 85, kā arī peļu kolekcija, kas krāta
22 gadu garumā, aprakstītas krūzītes,
ķirbju receptes, nauda un
citas lietas.

«Mūsu uzdevums
šoreiz ir portretēt Jaunākā Jelgatādu cilvēku, kuru vas Jaunā teātra
vada bailes – bailes izrāde «Nevarīgā
no apkārtējiem, no būtne» – jau 26.
izsmiekla, no ne- novembrī.
veiksmēm, no sāpēm.
Bailes padara cilvēku
nevarīgu, spiež uzvilkt maskas, izlikties, liekuļot, nodot,
mānīties un nodarīt
pāri. Mūsu izpētes
objekts ir nevarīgā
būtne – tas mazais,
trīcošais tārpiņš, kas
sēž ikvienā no mums,»
saka izrādes režisors
R.Svjatskis. Viņš atklāj, ka izrādes žanrs
un forma nav izvēlēti nejauši. «Tēma, attēlotie stāsti un personāži patiesībā ir tik
traģiski, ka par tiem gandrīz vai jāraud.
Bet kāpēc gan raudāt, ja var pasmieties?!
Gan par citiem, gan sevi. Veselīgi un no
visas sirds. Smiekli taču sasilda, vai tad
ne?» retoriski jautā režisors. Šobrīd,
kad cilvēki ir tik nomākti, aizņemti ar
sadzīviskām rūpēm, viņiem nepieciešami
jautri mirkļi, kas sniedz pozitīvismu.
Viņš spriež, ka jaunākais iestudējums
skatītājiem sniegs kārtīgu humora devu.
«Tiesa, skatītājam jābūt atvērtam, tad
arī viņš varēs par šīm bailēm un mūsu
spēli pasmieties. Noteikti viņš noķers
arī sajūtu, ieraudzīs situāciju, kurā pats

«Benefice» no
Krievijas atved uzvaras

No Krievijas atgriezušies «Jundas» mūsdienu
deju studijas «Benefice» dejotāji, kuri godam
pārstāvējuši Latviju pasaules deju čempionātā. Mūsu dejotāji pārveduši sešas 1. vietas
un kausus, divas 2. vietas un vienu 3. vietu.
Augstu novērtējot mūsu dejotāju sniegumu,
prestiža festivāla organizatori uzaicinājuši
«Benefici» Latviju pārstāvēt arī starptautiskā
konkursā Baltkrievijā, kas notiks martā.

Foto: Ivars Veiliņš
reiz bijis. Šīs izrādes laikā cilvēkiem būs
iespēja ieskatīties sevī. Tiesa, neuzskatu,
ka mans un aktieru uzdevums ir kaut ko
skatītājam ar šo izrādi mācīt, manuprāt,
tā varētu raisīt tikai pārdomas. Lai kā
mēs gribētu to vai ne, bailes pastāvēs
vienmēr, taču varbūt pēc šīs izrādes skatītājam radīsies jaunas domas, kā rīkoties
un kā bailes pārvarēt, ja atkal viņu tās
pārņem,» spriež režisors.
Kā paši teātrinieki smej, šoreiz viņi
ielekuši citā «spēles laukumā» – kustību
un klaunādes teātrī. «Gribu piebilst, ka
šī izrāde ir paredzēta cilvēkiem ar labu
humora izjūtu,» tā teātra direktore Indra
Soika, aicinot skatītājus būt gataviem arī
uz pārsteigumiem.

Sestdien «Lielais loms»

26. novembrī pulksten 14 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē varēs
noskatīties Jelgavas Latviešu biedrības
amatierteātra iestudēto Annas Brigaderes lugu «Lielais loms». «Tā ir izrāde par
cilvēku attiecībām, kas, manuprāt, rada
prieku gan aktieriem, gan skatītājiem,» tā
Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra
režisore Vija Zelmene, aicinot ikvienu nākt
paskatīties, kā veidojam attiecības. Situāciju komēdijā iesaistīti desmit amatierteātra
aktieri, kuri pagastā, kur nekad nav spēlēts
teātris, mēģinās
ko tādu darīt.
Vai tas izdosies
un kā, to varēs
redzēt sestdien.

