Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

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

+TV

Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris Nr.47 (181)

www.jelgavasvestnesis.lv

Vēlas būvēt jaunu piena
pārstrādes rūpnīcu

 Kristīne Langenfelde

Ja šodien domes deputāti dos akceptu tam, lai
uzņēmumam «Latvijas
piens» iznomātu zemi
mūsu pilsētā, jau 2012.
gadā Langervaldes ielā
darbu varētu sākt jauna
piena pārstrādes rūpnīca, kas nodrošinātu darbu līdz 50 cilvēkiem.
SIA «Latvijas piens» izrādījis
interesi par iespēju nomāt zemi
Jelgavā, uz kuras tiks būvēta
jauna ražotne. Šodien deputātiem
jāakceptē zemes iznomāšana uzņēmumam, un tad varēs sākties reāls
darbs pie rūpnīcas izveides.
«Latvijas piens» apvieno trīs
mūsu valsts piensaimnieku kooperatīvus – «Trikāta» (Valmiera),
«Dzēse» (Durbes novads) un «Piena partneri» (Mārupe). Šobrīd tikai
Trikātā daļēji pārstrādā savākto
pienu, ražojot Latvijā zināmo Trikātas sieru, taču pārsvarā koope-

ratīvi pienu tikai uzpērk un lielāko
daļu pārdod Lietuvas pārstrādātājiem. Tomēr ideja par apvienošanos
un Latvijā iegūtā piena pārstrādi
kooperatīviem bijusi jau sen – tagad
tam zaļo gaismu devusi iespēja piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus.
«Protams, ka mēs – «Dzēse»,
«Trikāta» un «Piena partneri»
– kā kurzemnieki un vidzemnieki
nepriecājamies, ka viss atkal tiek
Zemgalei, bet tas tomēr ir objektīvi,
ka jaunajai ražotnei vietu esam
izvēlējušies Jelgavā. Tie bija vairāki
faktori, kas visus «Latvijas piena»
partnerus pārliecināja: protams, izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, kā
arī sakārtotā infrastruktūra – ceļš,
kanalizācijas spiedvads, lieljaudas
elektropadeve, gāzes vads,» akcentējot Jelgavas plusus, uzsver viens
no «Latvijas piena» partneriem,
«Dzēses» valdes priekšsēdētājs
Māris Petrēvics.
Šobrīd tiek lēsts, ka jaunā rūpnīca varētu izmaksāt ap astoņiem
miljoniem latu. Projekts jau tapis
un tuvākajās nedēļās tiks iesniegts,

lai gūtu Eiropas fondu atbalstu.
«Visticamāk, pēc mēnešiem četriem jau zināsim rezultātu, tad arī
varēsim sākt rūpnīcas būvniecību.
Ja viss ritēs pēc plāna, tad līdz 2012.
gadam šim darbam jābūt pabeigtam. Domāju, ka reālus darba augļus varēsim sākt izjust pēc pusotra
gada,» spriež M.Petrēvics.
Kooperatīvu apvienība sākotnēji paredzējusi Jelgavā ražot jau
pārbaudīto Trikātas sieru, taču
perspektīvā tie varētu būt arī citi
piena produkti. «Ir skaidrs, ka
mēs orientēsimies uz ārvalstu tirgu, jo labai produkcijai, uz kādas
ražošanu pretendējam mēs, noietu
vienmēr var atrast. Paskatieties, kā
lietuvieši no mums iepirkto pienu
spēj pārvērst produktā ar pievienotu vērtību un sekmīgi realizēt
Krievijā un citos tirgos. Arī mēs
esam sapratuši, ka pašu ražoto pienu notirgot leišiem ir neapdomīgi
– mēs varam tam radīt pievienoto
vērtību tepat Latvijā, Jelgavā,»
uzskata M.Petrēvics.
Patlaban visi trīs kooperatīvi ik-

Ņemot talkā Jelgavas skolēnus, ZOC ticis pie sava talismana – atraktīva jaunekļa
zaļā, sportiskā tērpā. Talismana
uzdevums būs atbalstīt pašmāju
sportistus sacensībās, uzmundrināt un uzkurināt līdzjutējus,
kā arī veidot ZOC tēlu, kļūstot
par centra simbolu.
ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Andersone norāda,
ka talismans būs viens no spilgtākajiem un atpazīstamākajiem
ZOC simboliem, kas priecēs visus
centra apmeklētājus sporta spēlēs

un sacensībās, arī kultūras un citos
pasākumos.
Talismans veidots, aizgūstot pa
idejai no vairākiem skolēnu zīmējumiem, jo iesniegtos darbus izvērtēt
bijis ļoti grūti – visi darbi izstrādāti
ļoti rūpīgi. «Lai gan zīmējumos
pārsvarā tika attēloti dažādi dzīvnieki, ZOC talismans ir zēns, kura
ārienei aizgūtas vairākas idejas tieši
no bērnu darbiem. Līdzīgu ideju
bija uzzīmējis, piemēram, Jelgavas
4. vidusskolas 1. c klases skolnieks
Reinis Bergmanis – viņa zīmētais
zaķis ir aktīvs sportists un nodarbojas ar visiem sporta veidiem, ko
piedāvā ZOC. Tāpēc arī Reiņa zī-

mējums ir mūsu favorītzīmējums,»
tā S.Andersone.
Reiņa mamma Vaira Bergmane
stāsta, ka talismana konkursa
zīmējuma ideja esot tāda:
katrs olimpiskais riņķis
simbolizē zelta medaļu, ko dažādos sporta veidos iegūst ZOC zaķis,
kurš izrādījies labākais, ātrākais un
spēcīgākais. Arī pats Reinis sporto
– nodarbojas ar futbolu – un apmeklē jauno sporta centru. Kopumā tika
saņemti 16 skolēnu darbi. Zīmējumi
tika vērtēti trīs nominācijās: asprātīgākais talismans, drosmīgākais talismans un ZOC favorītzīmējums.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Sākusies gaišāko
objektu pieteikšana
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība tradicionāli
pirms Ziemassvētkiem
izsludinājusi konkursu
«Gaišākais pilsētvides
objekts», kuram ikviens
jelgavnieks var pieteikt
uz svētkiem izrotātu un
izgaismotu pilsētvides
objektu – veikalu, iestādi, skolu, privātmāju.

Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka, pēc jelgavnieku domām, vislabāk Ziemassvētkiem un gadu
mijai sapostos objektus pilsētā
var pieteikt līdz pat 22. decembrim. Gaišākie objekti tiks vērtēti
septiņās kategorijās: iestādes un
uzņēmumi; mazie uzņēmumi;
tirdzniecības centri un lielveikali;
veikalu tīkli; privātās dzīvojamās
mājas; daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni vai lodžijas; spožākā
pilsētas iela.
Jau trešo gadu konkursa norisi
atbalsta arī «Nordea banka», kas
būs sarūpējusi savu balvu kādai
Foto: Ivars Veiliņš no izgaismotākajām ēkām.
Objektus konkursam pilsētdienu iepērk vidēji ap 200 tonnām nieki var pieteikt personīgi Jelpiena, no kurām lielākā daļa nonāk gavas pašvaldības Informācijas
Lietuvas pārstrādes uzņēmumos, aģentūrā Lielajā ielā 11, pa tāltaču perspektīvā tos pārstrādātu tepat – Jelgavā. «Mēs visi trīs kooperatīvi kopā šodien iepērkam pienu
no vairāk nekā 600 Latvijas piena
saimniecībām, un tas veido ap 15
procentiem no mūsu valstī kopumā
saražotā piena. Es domāju, ka tas ir  Ilze Knusle-Jankevica
labs sākums,» tā M.Petrēvics.
Vakar tika atklāts moJāpiebilst, ka mūsu pašu līdzšidernizētais Valsts ugunsnējais piena pārstrādes uzņēmums
dzēsības un glābšanas
«Zemgales piens» jau pirms vaidienesta (VUGD) Zemrākiem mēnešiem pārdots kādai
gales reģionālais sakaru
igauņu kompānijai, kurai tagad
punkts, kas atrodas Jelpieder «Zemgales piena» akciju
gavas daļas telpās Dokontrolpakete. Līdz septembrim
beles ielā 16. Turpmāk
tas esot ražojis piena produktus pēc
visi zvani tiks uzklausīti,
«VP Market» pasūtījuma, bet nu to
apkopoti, analizēti Jelpārtraucis, un uzņēmums tagad
gavā, un tieši no šejienes
nodarbojas tikai ar piena savākšatiks koordinēts ugunsnu. Lai gan sākotnēji aplūkota arī
dzēsēju darbs sešās pilideja veidot jauno uzņēmumu uz
sētās – Jelgavā, Dobelē,
«Zemgales piena» bāzes, ātri vien
Tukumā, Bauskā, Jēkabsecināts, ka tā rekonstrukcijā būtu
pilī un Aizkrauklē – un to
jāiegulda vērienīgāki līdzekļi nekā
apkārtnē. Ugunsdzēsējus
jaunas rūpnīcas izveidē.

Olimpiskajam centram – savs talismans
 Ilze Knusle-Jankevica

BEZMAKSAS

ruņiem 63005522, 63005558 vai
elektroniski, rakstot uz e-pastu:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot
objektu, jānorāda nominācija,
objekta adrese, tā īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un tālruņa
numurs.
L.Klismeta informē, ka, vērtējot objektus, tiks ņemta vērā tā
atbilstība svētku tradīcijām un
pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Konkursā netiks
vērtēti iepriekšējā gada pirmo
vietu ieguvēji. Balvu fonds ir 2000
latu, un konkursa uzvarētāji saņems dāvanu kartes tirdzniecības
centrā «Vivo centrs». «Gaišākais
pilsētvides objekts» laureāti tiks
sumināti 2011. gada sākumā, uzvarētāji par noslēguma pasākumu
tiks informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks. Komisijas
sastāvā būs pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins un galvenais mākslinieks Georgs Svikulis,
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma un
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Projektu nodaļas
vadītāja Daina Done, kā arī Pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja. Pieteikto
objektu vērtēšanā piedalīsies arī
«Nordea bankas» pārstāvis.

Modernizēts
VUGD dispečeru punkts

arī turpmāk var izsaukt
pa tālruni 112 vai 01 (no
fiksētā telefona).

VUGD Zemgales reģiona brigādes komandieris Ints Sēlis stāsta,
ka sakaru punkta modernizācija
ļaus atvieglot darbu, jo no vienas
vietas ir vienkāršāk vadīt darbus
un kontrolēt to izpildi. «Turpmāk
ikviens zvans, kas attiecas uz VUGD
Zemgales reģiona brigādi, nonāks
Jelgavā. Dispečera uzdevums ir
iegūt maksimāli daudz informācijas
un pēc iespējas precīzāku notikuma
vietas adresi, tad sazināties ar attiecīgo daļu, kura pildīs uzdevumu,
nozīmēt tehniku, kura dosies uz
izsaukumu, vai pāradresēt zvanu
citam operatīvajam dienestam,»
stāsta I.Sēlis. Viņš skaidro, ka dispe-

čeriem ir pieejama datu bāze, kurā
redzama visu reģiona brigāžu, daļu
un posteņu rīcībā esošā tehnika
un aprīkojums, piemēram, cik un
kuras mašīnas konkrētajā brīdī ir
uzdevumā un cik ir uz vietas.
VUGD Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas komandieris Artūrs
Hroļenko norāda, ka jaunais sakaru
punkts aprīkots ar modernu programmatūru, kas arī būtiski atvieglo
dispečeru darbu. Piemēram, izveidots adrešu meklētājs, kurš adresi
meklē jau pēc trīs simboliem, un tas
meklēšanas procesu padara daudz
ātrāku. Tāpat uz kartes tiks parādīta
notikuma vietai tuvākā VUGD daļa,
kura tur varētu nokļūt visātrāk.
Līdz ar sakaru punkta modernizēšanu samazinājies arī dispečeru
skaits, jo vairs nav jānodrošina diennakts dežūras katrā daļā – līdzšinējo
18 dispečeru vietā turpmāk strādās
14. I.Sēlis piebilst, ka tikai daži no
esošajiem darbiniekiem piekrita
turpmāk braukt uz darbu Jelgavā,
tāpēc darbā pieņemti septiņi jauni
darbinieki. Darba dienās diennaktī
VUGD Zemgales reģiona brigādes
dispečeri saņem aptuveni tūkstoti
zvanu, bet brīvdienās – ap 2000
zvanu.
Jāpiebilst, ka ar sakaru punkta izveidi modernizācija vēl nav pabeigta.
Divu mēnešu laikā plānots arī visas
Zemgales reģiona daļas aprīkot ar
atbilstošu aparatūru, lai dispečeri
uzdevumus varētu izsūtīt automātiski. Līdz tam uzdevumi tiks nodoti
telefoniski vai pa rāciju.
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viedokļi

Jelgavā notika Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas
izbraukuma seminārs, kurā
galvenais uzdevums bija
piedāvāt jaunas idejas, kā
attīstīt Hercoga Jēkaba laukumu. Jāsaka, ka pašvaldību šis jautājums nodarbina
jau sen un ir rīkoti vairāki
plenēri un semināri, kuru
galvenais mērķis ir viens
– ģenerēt idejas, lai atrastu
vispiemērotāko. Tomēr arī
šādos sabraukumos ir vīzijas, kas atkārtojas no reizes
uz reizi. Biežāk dzirdētie
priekšlikumi ir laukumā
izveidot kanālu, kas sasauktos ar vēstures liecībām
par Hercoga Jēkaba kanālu, kā arī pilsētā ienākošo
transportu novirzīt vai nu
pazemē, vai pa gaisa pārvadu. Ko šoreiz piedāvāja
Latvijas Teritoriālplānotāju
asociācijas biedri?
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Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes
priekšsēdētāja Lolita Čače, apkopojot semināra
dalībnieku priekšlikumus, definē kopējo viedokli.
Tā centrālais motīvs ir doma, ka Hercoga Jēkaba
laukumam ir jādod skaidrs telpisks ietvars:
• K.Barona iela, kas atrodas starp laukumu un
kultūras namu, ir jāslēdz. Uz pasākumiem satiksmei jāslēdz arī Lielās ielas posms;
• lai iezīmētu telpu, kur sākas laukums, Lielajā
ielā varētu mainīt profilu un šo posmu izveidot
no cita materiāla;
• laukuma rietumu pusē, kur atrodas piecstāvu
apbūve, varētu izbūvēt transformējamus tirdzniecības paviljonus un gājēju ielu, kas atdalītu
apbūvi no laukuma;
• laukuma austrumu pusē jāliek lielāki apbūves
akcenti, te iederētos pilsētas domes ēka vai cits
sabiedrisks objekts, piemēram, kultūras centrs,
bibliotēka, izstāžu zāle;
• laukumā neiederētos bērnu rotaļu zona, jo tā
aizņem daudz vietas, bet var izvietot transformējamus objektus – batutu, šūpoles;
• arī apbūvējot laukumu, paliks pietiekami plaša
vieta, kur pulcēties cilvēkiem nozīmīgos svētkos.
Pēc teritorijas plānotāju aprēķiniem, laukumā
ietilps 5000 – 6000 cilvēku.

Nepieciešams balsta elements – moderna
«Šodien
laukumā nav ko darīt» bibliotēka, konferenču centrs, izstāžu zāle

Ilma Valdmane, arhitekte, Ekonomikas un kultūras
augstskolas pasniedzēja:
«Es studentiem lasu lekciju
kursu «Apdzīvoto vietu ilgtspējīga
attīstība», kurā apskatīti kompaktas pilsētas, jauktas zemes izmantošanas, transporta plānošanas un
publiskās ārtelpas jēdzieni. Par
šīm tēmām Eiropā un pasaulē ir
izstrādāti koncepti un teorijas,
radušās kustības, lai tās īstenotu.
Ir pilsētas, kur šie principi tiek
konsekventi īstenoti, – Barselona,
Liona, Kopenhāgena, Portlenda.
Atslēga ir mūsdienu pilsētplānošanas principi – pievilcīgas pilsētvides veidošana iedzīvotājiem,
pilsētas centru pielāgošana jaunām sabiedriskajām funkcijām,
esošo apbūves teritoriju racionāla
un efektīva izmantošana, jaukta
zemes izmantošana un daudzveidība.
Runājot par Hercoga Jēkaba
laukumu Jelgavā, tajā jāapvieno
vismaz astoņas funkcijas. Laukumam jābūt tādam, lai tajā ir, kur
apsēsties, ir iespēja izklaidēties,
baudīt mākslu, klausīties mūziku,
lai var paēst, lai manāms vēstures
konteksts, lai te ir iespēja satikt
cilvēkus, iepirkties. Kāpēc nepieciešams paplašināt laukuma
funkcijas? Jo tikai ar daudzveidību
var piesaistīt cilvēkus. Ko darīt?
Vienā laukuma pusē noteikti
nepieciešama apbūve, tur varētu
izvietot dažādus veikaliņus, salonus, kafejnīcas, maiznīcas, lai
ir, kas piesaista cilvēkus. Tāpat
laukumā noteikti jābūt soliņiem
un jāskan «dzīvajai» mūzikai.
Šobrīd šajā laukumā cilvēkiem tā
īsti nav ko darīt.
Otra lieta ir, ka pilsētā nepietiek
ar vienu ievērojamu vietu – ielu

vai laukumu, ir jāveido publisko
telpu sistēma. Un te nav būtiski,
cik katrs centrs ir liels vai mazs,
galvenais, lai dažādas nozīmīgas
publiskas vietas tiek sasaistītas
kājāmgājēja maršrutā. Manuprāt, Jelgavā jau pie tā tiek
strādāts, un visspilgtāk to
apliecina netālu no laukuma esošais atjaunotais
Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis. Tāpat salīdzinoši netālu
ir Jelgavas pils un
promenāde Lielupes
krastā. Arī tās ir vietas, kur pulcējas cilvēki, un, ja Hercoga
Jēkaba laukumā
būs ko darīt, gājēji
plūdīs uz to.
Vēl būtu jārisina
jautājumi, kas saistīti ar transporta
kustību gar laukumu. Lielā iela ir
nozīmīga pilsētas maģistrāle, un
tai pašlaik nav alternatīvas, tomēr
vajadzētu panākt, ka ap laukumu
ir transporta daudzveidība – lai
ērti ir gan autovadītājiem, gan
velosipēdistiem, gan gājējiem. Lai
radītu līdzvērtīgas iespējas visiem
satiksmes dalībniekiem, pasaulē
tiek pielietoti dažādi tehniski
risinājumi un paņēmieni, kas
nemaksā dārgi, tostarp ātruma
ierobežojumi atsevišķos ielas
posmos. Ievērojamākie pilsētplānotāji uzskata, ka transports
(gājēji vai automašīnas) pazemē
ir sava veida diskriminācija un
nevienlīdzība, tāpēc, manuprāt,
arī Jelgavā nevajadzētu satiksmi
«laist pazemē».
Ir vēl divi mūsdienu pilsētplānošanas principi, kas attiecas uz
laukumiem. Pirmkārt, tam jābūt
universālam un viegli transformējamam, lai tam būtu maksimāls pielietojums. Nevajadzētu
laukumā būvēt lielas, stacionāras konstrukcijas un būves, lai
tajā varētu izvietot, piemēram,
karuseļus. Vēl laukumam jābūt
pieejamam visiem, arī cilvēkiem
ratiņkrēslā, ar bērnu ratiņiem,
velosipēdistiem. Otrkārt, laukuma
mērogam jābūt tādam, lai cilvēks
tajā nejustos pazudis. Ja Hercoga
Jēkaba laukums būs tukšs, tas
būs par lielu, bet to varētu risināt
ar apstādījumiem. Vienā vietā
varētu būt pilsētas egle, bet citur
– sagrupēti apstādījumi.
Visbeidzot – ir divu veidu laukumi: laukums kā galamērķis
un laukums kā vieta, ko šķērso.
Plānojot Hercoga Jēkaba laukumu, jāpatur prātā, ka tas ir gan
galamērķis, gan tranzīta ceļš
gājējiem.»

Vents Grietēns, «Projektu
biroja Grietēns un Kagainis»
arhitekts:
«Jebkurā pilsētā ir nepieciešams
savs kodols, centrs – vieta, kur
kulminē publiskās aktivitātes,
kur satikties. Tāds pēc būtības ir
Hercoga Jēkaba laukums. Pašlaik
šis laukums ir kā paplašināta ielas
telpa ar tranzīta funkciju – gan
transportam (Lielā iela, Uzvaras
iela), gan gājējiem (maršrutā stacija–tirgus). Laukuma izvietojums
un forma (neregulārā) ir atšķirīga
no vēsturiskās (regulārās), kā
arī retinātā un savērstā apbūve
austrumu malā padara to bezveidīgu un izplūdušu. Ar Uzvaras
ielas trīs braukšanas joslām un
bezpersonisko apbūvi gar to ir
iznīcināta jebkāda sasaiste ar upes
promenādi.
Risinājuma meklējumi šai tēmai
aizsākās jau 2004. gadā, kad tika
rīkots pirmais arhitektu plenērs,
un turpinās vēl šobrīd, apspriežot to plānotāju forumā. Idejiski
domas un idejas pamatvirzienos
sakrīt.
Lai Hercoga Jēkaba laukumam
atgrieztu tā saturu pilsētas struktūrā, būtu nepieciešams mazināt
piegulošo maģistrālo ielu transporta plūsmu – Akadēmijas ielu
pārveidot par divvirzienu kustības
(tādā veidā mazinot arī Čakstes
bulvāra noslodzi) un ierobežot
transporta plūsmu pa Lielo ielu,

daļēji to novirzot pa Uzvaras un
Dobeles ielu. Savukārt Uzvaras
ielas un K.Barona ielas posmiem
gar laukumu vajadzētu nomainīt
asfalta segumu ar bruģakmens
segumu, tā izveidojot vienotu

ieseguma koncepciju ar laukumu.
Vēl viens pasākums, kas atgrieztu
laukumam tā cilvēkmērogu un
piešķirtu motivētu funkciju, būtu
nelieli, bet akcentēti apbūves elementi gar Uzvaras ielu ar uzsvērtu
akcentu dienvidaustrumu stūrī
– tādā veidā radot laukuma fonu
un paša laukuma balsta elementu.
Tur varētu būt, piemēram, moderna digitālā publiskā bibliotēka,
konferenču centrs, izstāžu zāle,
kinoteātris.
Lai mazinātu rietumu malas

piecstāvu apbūves lielā mēroga
ietekmi, varētu veidot nelielu vienstāva paviljona tipa apbūvi paralēli
šīm piecstāvu ēkām un savienot
esošo un perspektīvo pasāžas veidā
– izveidotos organisks Katoļu ielas
turpinājums (tā arī varētu būt
gājēju iela) tirdzniecības ieliņas
veidolā. Centrālā daļa būtu jāveido
kā atklāts publiskais laukums ar
kādu ūdens klātbūtnes elementu.
Šo laukumu varētu izmantot dažādiem publiskiem pasākumiem
– tirdziņiem, sarīkojumiem, slidošanai, ielu basketbolam, Ledus un
Smilšu skulptūru festivālam, ielu
kafejnīcām un tamlīdzīgi –, un tā
būtu dinamiska transformējama
vide jeb vieta, kur viss notiek. Tādā
veidā laukums iegūtu saturu. Tas
tiktu atdots pilsētniekiem.
Kā pastaigu un klusie laukumi
varētu darboties pārējie skvēri un
parki, kuri izkārtojušies paralēli
galvenajām gājēju maģistrālēm gar
Pasta ielu un Katoļu ielu.
Tiesa, jāpatur prātā, ka Jelgavas
sociālā struktūra ir stipri atšķirīga
ziemā un vasarā – studentu īpatsvars ir ļoti jūtams. Šī sabiedrības
kategorija ir iniciatīvas un enerģijas pilna, ar atšķirīgu dzīves ritmu
un milzu potencēm. Ja viņiem
kopā ar citiem aktīvajiem cilvēkiem izveidotu īpašu pilsētvides
telpu – laukumu –, domāju, centrā
atgrieztos īsta dzīvība, pilsēta iegūtu jaunus vaibstus.»

Lielā iela «jāpiebremzē»
Ilze Rukšāne, LLU Lauku
inženieru fakultātes ainavu
arhitektūras un plānošanas
4. kursa studente:
«Pilsētas centrs ir vieta, kas
akumulē pilsētniekus, un parasti
tāda vieta ir vecpilsēta, bet Jelgavā vēsturiski šāda vieta, kur
kūsāja dzīve, bija Tirgus laukums
jeb tagadējais Hercoga Jēkaba
laukums. Tā kā laukums atrodas
salīdzinoši netālu no dzelzceļa stacijas, šo attālumu ir viegli pārvarēt
kājām, tāpēc noteikti būtu jādomā,
kā panākt, lai cilvēki neizjustu
nepieciešamību pa pilsētas centru
un maršrutu stacija–laukums pārvietoties ar automašīnu. Viens no
variantiem ir šajā maršrutā radīt
dzīvību, kas mudinātu cilvēkus
iet kājām. Otrs veids ir ierobežot
satiksmi laukuma tuvumā. Arī Jelgavā varētu izmantot metodi, kas
pasaulē kļūst arvien populārāka,
– dalītās telpas metodi, kas nozīmē, ka autovadītāji un gājēji, un
velosipēdisti ir vienlīdzīgi. Ielas un
ietves iesegumam būtu jābūt vienā
līmenī, to atdalīšanai jāizmanto

nevis tradicionālie bortakmeņi,
bet citas metodes – ieseguma materiāla maiņa, stabiņi, bortakmeņi
ar maksimālo augstumu divi
centimetri. Tas ļautu uz lieliem
pasākumiem, slēdzot ielas posmu, iegūt plašu pulcēšanās vietu.
Līdzīgi ir Rīgā, kad, piemēram,
pilsētas svētkos, 18. novembrī, tiek
aizslēgta 11. novembra krastmala
un tur pulcējas cilvēki. Un tas, ka
transportam nebūs kur palikt,
ir tikai atruna – Rīgas piemērs
pierāda, ka, pareizi plānojot, var
atrast ceļu, kā transportam nokļūt tur, kur nepieciešams. Šādā
veidā veidoti laukumi daudzviet
Eiropā – Beļģijā, Dānijā, Francijā
un citur.
Savukārt pats laukums ar notikumu palīdzību jāveido kā vieta,
kur atpūsties. Tas, ka laukums bija
izraudzīts par Ledus skulptūru
festivāla norises vietu, bija solis pareizajā virzienā. Tomēr vairāk un
atraktīvāk vajadzētu izmantot līdzās esošo ēku pirmā stāva fasādes
un izvietot tur kafejnīcas un citas
vietas, kur cilvēki vēlētos palikt,

Pilsētnieks vērtē

Vai jutīsieties
drošāk, zinot, ka
pilsētā tiek veikta
videonovērošana?
Tatjana, mamma:
- Es domāju,
ka jā. Taču
noteikti vēl
drošāk justos, ja pilsētā
daudzstāvu
māju pagalmi
būtu apgaismotāki. Varbūt ar šiem
safilmētajiem materiāliem lielāku
taisnību radīsim, jo noteikti būs
lielāka varbūtība, ka, piemēram,
somiņu zagļi tiek noķerti.
Viktors, pensionārs:
- Nē! Es neticu
tehnikai, ticu
tikai cilvēkiem.
Cik esmu redzējis, tā safilmētā materiāla attēls ir
ļoti sliktā kvalitātē un bieži nevar
saskatīt pārkāpējus, un kur tad
tas der? Bet no otras puses – šīs
kameras iedzīs respektu ļaundaros.
Es domāju, ka pašiem policistiem
vairāk ielās jādežūrē, tad cilvēki
jutīsies drošāk.
Ivars, strādā
drošības dienestā:
- Tāpat jūtos
droši, jo esmu
pārliecināts
par saviem
spēkiem. Taču
iespējams, ka
videonovērošana varētu uzlabot
kriminogēno situāciju. Tiesa, jautājums ir, cik ātra būs informācijas
aprite – no šī vērotāja līdz policistam. Ka nesanāk tā: kamēr nodos
informāciju, pārkāpēji jau prom.
Žanna, pārdevēja:
- Protams.
Pēdējā laikā
pašai bieži
sanāk staigāt
vakaros. Izvēlos pilsētas apgaismotākās
ielas, taču bail ir tik un tā. Tagad
būs apziņa, ka tomēr visu ielās
notiekošo kāds novēro. Ļoti ceru,
ka kameras tiks uzstādītas arī vietās, kur nav tik apgaismots un tik
liela cilvēku plūsma, piemēram,
Stacijas parkā.
Jānis, santehniķis:
- Jā, Jelgavā
ir diezgan
augsts noziedzības līmenis.
Pastaigājiet
vakaros, paskatieties, kas
uz ielām notiek. Pieļauju, ka videonovērošana varētu mainīt šo
situāciju, jo tomēr viss tiks fiksēts.
Iespējams, bišķi drošāk kļūs. Varbūt
izdosies vairāk automašīnu apzadzējus noķert.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

pasēdēt. Hercoga Jēkaba laukumam ir visas iespējas atgūt bijušo
centra statusu un atkal kļūt par
satikšanās vietu, tikai laukumam
un blakus teritorijām jāpiemēro
mūsdienām atbilstošas funkcijas
un estētiskais veidols. Tagad tur
atrodas ēdnīca un lietotu apģērbu
veikals – vietas, uz kurām cilvēks
neiet pārāk bieži.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš
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Olimpiskajam centram – savs talismans
(No 1.lpp.)
ZOC pārstāve sola, ka drīzumā
gaidāms vēl viens konkurss, jo
jaunajam talismanam jāizdomā arī
vārds. Informācija par šo konkursu
tiks publicēta laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» un portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Jāpiebilst, ka Latvijā ir vairāki
olimpiskie centri, bet tikai retajam
ir savs talismans. Lielākoties centri
iztiek ar logo, ko izmanto kā atpazīstamības zīmi. Savs talismans
– lauva – ir Liepājas Olimpiskajam
centram (LOC). «Talismans piedalījās olimpiskā centra atklāšanā
un atvērto durvju pasākumos,
bet esam nolēmuši lauvu aktīvāk
iesaistīt centra dzīvē. Plānojam,
ka talismans vairāk strādās ar
skatītājiem, piedalīsies dažādos pasākumos, tāpēc tagad viņu nedaudz
pārtaisīsim un uzfrišināsim,» stāsta
LOC mārketinga vadītājs Mārtiņš
Sīlis. Savs talismans ir arī Ventspils
Olimpiskajam centram (VOC), bet
tā rašanās saistīta ar pirmo Latvijas
olimpiādi, nevis pašu sporta centru.

«Pirmā Latvijas olimpiāde notika
Ventspilī, un tai tika izveidots simbols – divas gotiņas –, kas sasaucas
ar mūsu pilsētas simbolu. Uz otro
olimpiādi, kas notika 2008. gadā,
simbols tika papildināts, un nu
mūsu centru simbolizē gotiņa Venta un teliņš Ventiņš,» stāsta VOC
Sporta un mārketinga daļas vadītāja Daiga Dūma. VOC talismans
piedalās pilsētas svētku gājienā,
dažādās sacensībās un masu skrējienos skrien visiem pa priekšu.
Vidzemes un Daugavpils olimpiskajiem centriem ir tikai logo, kurš
tiek izmantots kā atpazīstamības
zīme. Šo centru pārstāvji uzskata,
ka olimpiskajam centram nav
nepieciešams talismans, jo tādi
galvenokārt ir sporta klubiem,
komandām. Savukārt Rīgas Olimpiskais centrs, kuram šobrīd arī ir
tikai logo, nākotnē plāno šo tēlu
vairāk iedzīvināt. «Mūsu logo attēlots Zvaigžņu puika, un šobrīd domājam šo tēlu padarīt taustāmāku
un dzīvāku,» tā centra mārketinga
vadītāja Laura Medine.

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs / Svētās Trīsvienības baznīcas tornis,
Akadēmijas iela 1, Jelgava, tālrunis 63005445, 63005447,
e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv.

Darba laiks
Tūrisma informācijas centrs
Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien
Svētdien

9 – 18
10 – 17
10 – 16

Vēstures ekspozīcijas
Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien
Svētdien

Slēgts
10 – 18
10 – 17
10 – 16

Izstāžu zāle/skatu laukums

Restorāns «La tour de Marie»

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien
Svētdien

Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien
Svētdien

10 – 22

10 – 18

12 – 22

12 – 18

Ieejas maksa
Vēstures ekspozīcijas
/ skatu laukums
Skatu laukums

Pieaugušajiem
1,50 LVL

Skolēniem, studentiem
0,50 LVL

0,80 LVL

0,40 LVL

Pensionāriem
0,50 LVL
0,40 LVL

Bezmaksas ieeja
Pirmsskolas vecuma bērniem
1. grupas invalīdiem un to pavadoņiem
2. grupas invalīdiem
Visiem skolēniem
Grupu vadītājiem

Pieaugušā uzraudzībā
Uzrādot apliecību
Uzrādot apliecību
Katru otrdienu (nav iekļauti gida pakalpojumi)
Ja grupā 20 un vairāk cilvēku

Gida pakalpojumi
Latviešu valodā
Svešvalodā
(krievu, angļu, vācu)

5,00 LVL
7,00 LVL

Atlaide 15% – grupām ar 20 un vairāk
cilvēkiem

Tūrisma informācijas centrs, restorāns un apskatāmās ekspozīcijas tornī
1. stāvs – Tūrisma informācijas centrs
Vispusīga informācija par tūrisma maršrutiem, to apmeklējumiem, tūristu uzņemšana un
koordinēšana, naktsmītņu organizēšana un tamlīdzīgi.
3. stāvs – vēstures ekspozīcija «Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis»
3. stāva ekspozīcija īpaši veltīta četriem zemgaliešiem – pirmajiem četriem Latvijas valsts
prezidentiem un Jelgavas goda pilsoņiem. Ekspozīcijā apskatāma Jelgavas pilsētas simbolikas
un pilsētas Goda zīmes vēsture.
4. stāvs – vēstures ekspozīcija «Jelgava un Trīsvienības baznīca laikmeta griežos»
Šajā ekspozīcijā apmeklētājiem piedāvāta iespēja apskatīt vēsturisko Jelgavas pilsētu.
Pateicoties multimediju skāriena jutīgajiem monitoriem, interesenti var ceļot pa senatnīgo
Sv.Trīsvienības dievnamu un novērtēt tā izskatu pagātnē, kā arī ceļot pa Jelgavu piecos laika
posmos – no aizvēstures līdz pat mūsdienām:
1. Aizvēsture un Livonijas konfederācija (līdz 1561. g.);
2. Kurzemes un Zemgales hercogiste (1561 – 1795);
3. Krievijas impērijas Kurzemes guberņa (1795 – 1918);
4. Latvijas valsts (no 1918. g.);
5. Jelgava 21. gs. «Mēs rakstām Jelgavas vēsturi».
Turpinot ceļojumu, apmeklētājiem ir iespēja ieskatīties torņa rekonstrukcijas gaitā un arheoloģiskās izpētes materiālos.
5. stāvs – vēstures ekspozīcija «Tautas tērps Zemgalē»
Ekspozīcijā apskatāmi Zemgales tautas tērpi. Apmeklētāji var izprast laika gaitā izkoptās roku
aušanas un dzijas vērpšanas tradīcijas, pētīt, kā senlatvieši darināja tautas tērpus, apskatīt
zemgalietes pūra lādi un redzēt, kādi tērpi bija modē pirms simts un vairāk gadiem.
7. stāvs – konferenču zāle
Zāle ar vēsturisku atmosfēru oficiāliem un saviesīgiem pasākumiem.
8. stāvs – restorāns
Izsmalcināta maltīte, baudāma senlaiku gaisotnē pēc mūsdienu labākajām tradīcijām.
9. stāvs – izstāžu zāle un skatu laukums
Izstāžu zālē ir apskatāmi mākslas darbi, turklāt ekspozīcijas pastāvīgi tiek nomainītas.
No skatu laukuma redzama Jelgavas pilsētas panorāma un, izmantojot speciāli tam paredzētus monitorus, apmeklētājiem ir iespēja aplūkot pilsētu, pietuvinot skatu.
Transportlīdzekļu stāvvietas
Torņa apmeklētājiem ir paredzētas autobusu, automašīnu stāvvietas un velosipēdu novietnes
(iebraukšana no upes puses (Jāņa Čakstes bulvāra)).
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Videonovērošana
palīdzēs uzturēt kārtību
Operatori
no videokamerām
ienākošo
informāciju
novēros visu
diennakti. Ja,
piemēram,
tiks pamanīts, ka sievietei izrauj
somiņu, viņi
nekavējoties
pa rācijām
sazināsies ar
pašvaldības
policiju un
un valsts
policiju.
Foto:
Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu drošību un
sabiedrisko kārtību, kā
arī regulētu transporta
plūsmu pilsētas ielās,
darbu sācis pašvaldības
operatīvās informācijas centrs (POIC), kas
atrodas Sarmas ielā 4.
Tajā pienāks signāli no
visām 19 Jelgavā izvietotajām videonovērošanas kamerām, un šai
informācijai 24 stundas
diennaktī līdzi sekos Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki.
Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieks Andris Lakstīgala stāsta,
ka, veicot videonovērošanu, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta
iespējamiem sabiedriskās kārtības
pārkāpumiem un apstākļiem, kas
varētu veicināt likumpārkāpumu
izdarīšanu, ceļu satiksmes negadījumiem, pirmskolas vecuma bērniem bez pieaugušo uzraudzības,
pusaudžiem, kas vēlās vakara un
nakts stundās atrodas publiskās
vietās bez pieaugušo klātbūtnes,
personām, kas atrodas bezpalīdzīgā
stāvoklī, alkoholisko dzērienu vai
apreibinošu vielu iespaidā. Tādē-

jādi būs iespējams novērst dažādas
nepatīkamas un bīstamas situācijas, kā arī būs vieglāk atrisināt
dažādas konfliktsituācijas.
Videonovērošana tiek veikta,
lai pilnveidotu inteliģentās transporta vadības sistēmu pilsētā, kas
tiek realizēta projekta «Pārrobežu
sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos II»
(CBRM – II) gaitā. Turklāt inteliģentā transporta vadības sistēma
paredz arī iespēju kontrolēt regulējamos krustojumus no attāluma,
piemēram, pārslēdzot tos uz atļaujošo signālu operatīvo dienestu
transportlīdzekļiem, tādējādi ļaujot
operatīvajiem dienestiem ātrāk
nokļūt galapunktā.
Pilsētā ir izvietotas 19 videonovērošanas kameras, no tām 15
ir grozāmas, savukārt četras spēj
fiksēt garāmbraucošo automašīnu
numurus. Balstoties uz drošības
struktūru ieteikumiem, kameras
ir izvietotas vietās, kur pilsētā
visbiežāk notiek ceļu satiksmes
negadījumi vai sabiedriskās kārtības traucējumi, ir lielāka transporta plūsma un gājēju intensitāte.
Videonovērošanas kameras ir
izvietotas pilsētas ielu krustojumos: Lielā – Dambja iela; Lielā
– Pētera iela; Lielā – Mātera iela;

Lielā – Pasta iela; Lielā – Katoļu
iela; Lielā – Akadēmijas iela; Lielā
iela – Čakstes bulvāris; Uzvaras
– K.Barona iela; Brīvības bulvāris
– Lāčplēša iela; Brīvības bulvāris
– Rīgas iela; Sarmas – Tērvetes
iela; Rūpniecības – Tērvetes iela;
Dobeles šoseja – Atmodas iela;
Kronvalda – Lāčplēša iela; Rīgas
– Institūta iela; Rīgas – Izstādes
iela. Kvalitatīvu video signālu
pārraidīšanu uz POIC nodrošina
Jelgavas pilsētā ievilktais optiskais kabelis 16 kilometru garumā.
Ierakstītā informācija glabāsies
mēnesi, tad dati tiks pārvietoti uz
datu glabāšanas serveri.
Projekta «Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos II» (CBRM – II)
mērķis ir uzlabot riska vadības un
ārkārtas situācijas pakalpojumu
pieejamību Latvijas – Lietuvas
pārrobežas teritorijās. Jelgavas
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar
vairākiem partneriem projektu
sāka īstenot 2009. gada martā.
Projektā ir iesaistīta Jelgavas un
Ozolnieku novada pašvaldība,
Šauļu pašvaldība, Latvijas un
Lietuvas VUGD. Projekta (CBRM
– II) kopējais budžets ir 1,8 miljoni
eiro. No šīs summas 1,5 miljoni eiro
ir ERAF finansējums.

Zupas virtuves atvērtas piecas dienas nedēļā
 Sintija Čepanone

Zupas virtuves mūsu
pilsētā apmeklē vidēji
160 – 170 cilvēki dienā,
taču, kā norāda baznīcās, kas šādu iespēju
trūcīgajiem iedzīvotājiem nodrošina, sākoties
salam, šis skaits būtiski
aug. Līdzīga situācija ir
arī Nakts patversmē. Pašlaik siltu zupu pusdienās
piedāvā četras baznīcu
draudzes.
Zupas virtuve kādā no baznīcām atvērta no pulksten 13.
Otrdienās siltu zupu var saņemt
Romas Katoļu katedrālē; ceturtdienās – Svētā Simeona un Annas
pareizticīgo baznīcā; piektdienās
– Baptistu draudzes dievnamā,
bet sestdienās un svētdienās
– Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā. No šīs
ieceres pirms kāda laika diemžēl
nācās atteikties Svētās Annas
katedrālei. «Mums nav iespēju
zupu vārīt uz vietas, arī līdzekļu
šim mērķim pietrūkst, tādēļ kopš
vasaras zupas virtuves pie mums
nav un, visticamāk, vismaz tuvākajā laikā arī nebūs,» norāda
katedrālē.
Tikmēr pārējās četras baznī-

cas ar pašvaldības atbalstu un
draudzes līdzekļiem turpina iesākto tradīciju – nodrošināt siltu
maltīti trūcīgajiem. «Pie mums
pēc pārtraukuma vasarā zupas
virtuve darbu atsāka oktobrī. Apzināmies, ka ziemā silts ēdiens ir
svarīgāks nekā vasarā, turklāt tā
bija iespēja ieekonomēt līdzekļus,
ko šim mērķim izmantot ziemas
periodā, un varbūt arī pašiem
cilvēkiem likt sasparoties,» tā Romas katoļu katedrāles Katehēzes
centra vadītāja Marija Ruščaka,
neslēpjot, ka vasarā ne viens vien
bezpajumtnieks interesējies par
iespēju paēst ziltu zupu, taču, kad
piedāvāts nedaudz pastrādāt, atteicies gan no darba, gan zupas.
To, ka ziemā pieprasījums pēc
siltas zupas ir krietni lielāks nekā
vasarā, apliecina arī Jelgavas Baptistu draudzes pieredze. Mācītājs
Andris Jūrmalis stāsta, ka siltajā
laikā dienā pabaroti vidēji 100 cilvēki, taču jau pašlaik viņu skaits
audzis teju uz pusi. «Pagājušajā
ziemā vienubrīd dienā pabarojām
pat 270 trūkumā nonākušos,» tā
mācītājs. Lielākoties zupas virtuves tiek nodrošinātas par draudzes līdzekļiem un ar pašvaldības
atbalstu. Kā informē pašvaldības
preses sekretāre Egita Veinberga,
šogad šim mērķim dome kopumā
atvēlējusi 15 100 latus.

«Saimniekojam taupīgi, produktus, tostarp gaļu, lielākoties
iegādājamies lielveikalu akcijās,
lai zupa būtu bieza un sātīga,» tā
M.Ruščaka. Savukārt A.Jūrmalis
stāsta, ka Baptistu draudze papildus saņem arī atbalstu projektā
«Kopgalds», kas daļu pamatproduktu ļauj iegūt lielveikalā
«Rimi». «Būtisks atspaids ir arī
uzņēmuma «Zelta vārpa» sarūpētā maize – katru reizi saņemam 60
kukulīšus, un maize kopā ar zupu
tiek izdalīta trūkumcietējiem,» tā
A.Jūrmalis, lēšot, ka viena zupas
porcija izmaksājot ap 40 santīmu,
taču svarīgākais neapšaubāmi ir
fakts, ka, sarūpējot zupu, tiek
nodrošināta iespēja vismaz reizi
dienā paēst siltu ēdienu cilvēkiem,
kam citādi tas nebūtu iespējams.
Jāpiebilst, ka ziemas iestāšanos pamazām izjūt arī Nakts
patversme – ja rudens mēnešos
tur naktsmājas dotas vidēji 20
bezpajumtniekiem, tad jau pašlaik viņu skaits audzis līdz 30
cilvēkiem naktī. «Straujš klientu
skaita kāpums pagaidām vēl nav
novērots, taču, ja spēcīgs sals
pieturēsies vēl nedēļu, to vairāk
izjutīsim arī mēs,» tā Nakts
patversmes direktors Artis Āns,
akcentējot, ka patversme klientu
pieplūdumam ir gatava un jau
pašlaik ir atvērta visu dienu.

Īsi
 Jelgavas Pensionāru biedrība 13.
decembrī pulksten 10 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
rīko atskaites un vēlēšanu kopsapulci.
Pensionāru biedrības vadītāja Marija
Kolneja uz sapulci aicina ierasties visus
biedrības biedrus, lai atskatītos uz šajā
gadā paveikto, ievēlētu jaunu biedrības
valdi un runātu par nākotnes plāniem.
 Pirmo ziemu pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» bez maksas pilsētas privātmāju saimniekiem piedāvā
pretslīdes materiālu – smilti, lai nokaisītu īpašumam piegulošās ietves.
Šobrīd pretslīdes materiālu saņēmuši
jau vairāk nekā 100 privātmāju saimnieki. Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja stāsta, ka atsaucība ir liela. Privātmāju īpašnieki
joprojām aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
aicināti pieteikties pretslīdes materiāla
piegādei. Proti, saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem privāto māju
iedzīvotāji ir atbildīgi par to īpašumam
piegulošo ietvju uzturēšanu kārtībā un
tīrību, un «Pilsētsaimniecība» viņiem
bez maksas piedāvā smilti (aptuveni 25
kilogramu iepakojumu) ietves kaisīšanai.
Pieteikties pretslīdes materiāla piegādei
var aģentūrā Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 9. kabinetā, pa tālruni 63084470
vai sūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz e-pastu: pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. Pieteikuma
veidlapa pieejama mājas lapā: www.
pilsetsaimnieciba.lv.
 Līdz 31. janvārim Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, kā arī tās filiālbibliotēkās – bērnu bibliotēkā «Zinītis»,
Pārlielupes un Miezītes bibliotēkā
– notiek tradicionālās Aizmāršīgo
lasītāju dienas. Tas nozīmē, ka decembrī
un janvārī bibliotēkas lasītāji, kuri nav
laikus nodevuši bibliotēkā kādu grāmatu, to var izdarīt, nemaksājot kavējuma
naudu. Tiesa, akcija neattiecas uz maksas
abonementa grāmatām, kurām nomas
maksa par dienu ir divi santīmi. Lasītājam, ņemot grāmatas no maksas abonementa, būs jāmaksā gan par noteiktajām
dienām, gan par katru dienu, ja nokavēts
grāmatas atdošanas termiņš.
 LLU zinātnieki sāk semināru ciklu
patērētājiem «100 grami pārtikas».
Pirmais bezmaksas seminārs – «Mūsu
dienišķā maize» – notiks 9. decembrī
no pulksten 16 līdz 18.30 Jelgavas pils
Sudraba zālē. Pieteikšanās līdz 8. decembrim pa tālruni 29490566 vai e-pastu: dace.klava@llu.lv. Projekta vadītāja
Evita Straumīte stāsta, ka seminārā paredzēts diskutēt ar patērētājiem par maizes
sastāvu un nozīmi uzturā. «Seminārā
kopā ar interesentiem mēģināsim rast
atbildes uz jautājumiem, kāpēc maize
nekad neapnīk, kāds ir maizes patēriņš,
kāpēc ražotāji maizes cepšanā izmanto
pārtikas piedevas,» stāsta E.Straumīte,
piebilstot, ka seminārā tiks runāts arī
par to, vai graudu maize ir pilngraudu
maize, vai rudzu maize ir veselīgāka par
kviešu, vai, ēdot kviešu maizi, palielinās
ķermeņa svars. Semināra mērķauditorija
ir jebkurš maizes ēdājs, kuram ir kaut
viens neskaidrs jautājums par maizi.

Ritma Gaidamoviča
Aicina pieteikties pozitīvu, radošu,
atbildīgu un strādātgribošu

angļu valodas skolotāju
darbam ar bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem
Angļu Valodas Studijā, nosūtot savu CV uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

Metālapstrādes uzņēmums SIA
«East Metal»

aicina darbā metinātājus (-as)
(Darba vieta – Dobele)
Prasības:
• profesionāla pieredze metināšanā
ne mazāka kā 2 gadi;
• vēlams metināšanas sertifikāts
vai apliecība par metināšanas kursu
pabeigšanu;
• pozitīva attieksme pret darbu.
Uzņēmums nodrošina transportu
maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Kontakttelefons 26348065
(darba dienās).
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Šūšanas nozarē – Latvijas kvalitāte
pret Ķīnas cenām

Šis audums ir ekskluzīvs un darināts
speciāli pēc «KKR» dizaineru pasūtījuma.
Tiesa, uzņēmums to nav patentējis, jo
pat vismazākā izmaiņa nozīmēs, ka tas
ir cits audums, nevis šis. No šī puķēm
izšūtā auduma gatavo kleitas un svārkus
meitenēm, turklāt dažkārt tas tiek papildināts ar roku darbu – bantītēm, puķu
viducīšiem, tauriņiem.
Jelgavā tiek ražotas dažādas lelles,
tostarp arī ekskluzīvas un tikai vienam
pasūtītājam. Šī lelle ir veidota pēc pasaulē slavenas leļļu mākslinieces Silvijas
Natereres, kura savas lelles darina vienā
eksemplārā, parauga. Lelle pieejama
apmēram simts eksemplāros un maksā
ap 120 eiro.

Jelgava ir zināma kā rūpniecības un ražošanas pilsēta – citu
starpā šeit sekmīgi savu «nišu»
notur arī šūšanas uzņēmumi,
kas sadarbojas ar klientiem no
Eiropas, Amerikas un Kanādas. Jautājot Jelgavas šūšanas
uzņēmumiem, kāpēc ārvalstu
firmas savu produkciju pasūta
pie viņiem, nevis, piemēram,
savā valstī vai Ķīnā, kas populāra ar savu lēto darbaspēku un
zemajām izmaksām, viņi atbild:
tā ir kvalitāte.
Lielākā daļa šūšanas uzņēmumu «dzīvo»
tikai no ārvalstu firmu pasūtījumiem, un
praktiski visa saražotā produkcija tiek
eksportēta. Pasūtītāju vidū ir uzņēmumi
no tādām valstīm kā Vācija, Šveice, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Kanāda. «Kāpēc šo
valstu uzņēmumi izvēlas mūs? Kvalitātes
dēļ. Ir bijis, ka mūsu klienti apsver domu
pāriet uz Poliju, Ķīnu vai Taivānu, tomēr
beigās secina, ka pie mums ir labāka kvalitāte, arī pasūtījuma termiņi tiek ievēroti,»
stāsta Latvijas–Dānijas kopuzņēmuma
«EK Auce» valdes locekle Aija Vežuka. Viņasprāt, Latvija izmaksu ziņā ir apmēram
vienā līmenī ar Poliju un Ķīnu, bet mūsu
bonuss ir kvalitāte.
Līdzīgi uzskata arī vācu uzņēmējs Stīvens
Artūrs Kristensons, «KKR» līdzīpašnieks.
«Jelgavas rūpnīca ir ļoti ātra un kvalitatīva,
tā ir galvenā priekšrocība,» tā viņš.

Par Ķīnas algām strādāt negrib

Pirms dažiem gadiem tekstila nozare
piedzīvoja teju vai krahu – vairāki Jelgavas šūšanas uzņēmumi tika likvidēti, daļa
sāka apdomāt iespēju pārcelt ražotni uz
ārzemēm, bet daži tomēr izturēja. Un,
lai gan pamazām šī nozare sāk atkopties,
tās pārstāvji nākotnē raugās ar bažām, jo
katastrofāli trūkst strādātgribētāju. Kāpēc
cilvēki negrib strādāt nozarē, kura ir augoša
un pieprasīta? Galvenais iemesls: zemais
atalgojums. Pirms trim gadiem, kad Latvijā
vēl skaitījās treknie gadi, pasaulē populārais
biznesa laikraksts «The New York Times»
savā interneta mājas lapā rakstīja, ka Rumānijā strādā apmēram 170 ķīnietes, kuras
mēnesī vidēji nopelna ap 347 dolāriem (ap
180 latiem). Šobrīd arī Jelgavā apmēram
tik liela ir vidējā šuvējas alga. Tiesa, tikai

retais uzņēmējs ir gatavs to skaļi nosaukt,
aizbildinoties, ka atalgojums tiek aprēķināts
pēc sarežģītas formulas un ir atkarīgs no
vairākiem faktoriem – padarītā daudzuma,
produkta modeļa, pasūtītāja un tā tālāk.
«Pie mums vidējā alga šuvējai ir apmēram
200 lati, bet cilvēki labāk izvēlas būt bezdarbnieki un strādāt simtlatnieku programmā. Viņi labāk nedara neko un saņem
simts latus, nevis strādā astoņas stundas
dienā un saņem algu. Ja valstī ir bezdarbs,
bet nav, kas strādā, tas ir absurds,» uzskata
šūšanas uzņēmuma SIA «Godex» menedžeris Genādijs Lopuha.

Nākotnē raugās ar piesardzību

Neskatoties uz ekonomisko situāciju
valstī, arvien mazāk cilvēku ir gatavi par
tādu algu strādāt, jo reizēm sanāk, ka ir
pat jāpiemaksā, lai tikai varētu iet uz darbu. Tieši tāpēc vietējie šūšanas uzņēmumi
uzsver – darbiniekus par esošo algu atrast
grūti, taču augstāku tie maksāt nav spējīgi,
jo tad zaudē konkurētspēju pasaules tirgū.
«Jelgavā, par laimi, šogad mums nebija
problēmu ar komandas nokomplektēšanu.
Te ir tā priekšrocība, ka ir darbinieki, kas
jau prot šūt, – vienkārši lielāka pilsēta, bet,
piemēram, Aucē, kur ir mūsu galvenais
uzņēmums, strādājošos atrast ir grūti. Tad
mēs ņemam ikvienu, kas grib strādāt, un
paši uz vietas apmācām, kā arī jau gadus
četrus vedam šuvējas no Lietuvas pilsētas
Akmenes, kas ir 24 kilometru attālumā no
Auces,» stāsta A.Vežuka.
Tomēr te izveidojas apburtais loks. Šajā
biznesā viss balstās uz pasūtījumiem un
apjomiem, bet, sākoties krīzei, tirgus samazinājās apmēram par 30 procentiem.
Pirms tam bija pasūtījumi, bija cilvēkiem
darbs un arī lielākas algas. «Agrāk, pirms
krīzes, mums bija seši apakšuzņēmumi,
kuri palīdzēja izpildīt pasūtījumus, bet
tagad lielākā daļa no viņiem ir vai nu likvidēti, vai samazinājuši strādājošo skaitu
līdz astoņiem, desmit cilvēkiem. Bet ko
līdz desmit cilvēki, ja ir liels pasūtījums
un spiež termiņi?» tā «EK Auce» vadītāja.
Līdz ar to, samazinoties pasūtījumiem un
tirgum, daļa uzņēmumu tika likvidēti, bet
tagad, kad nozare tikai palēnām atkopjas,
ne visi uzņēmumi saviem darbiniekiem var
maksāt tikpat, cik agrāk. Un, ja uzņēmums
nevar nodrošināt lielāku algu, tajā nav, kas
strādā. Ja nav, kas strādā, nevar izpildīt

«EK Auce» Jelgavas filiālē šobrīd ir trīs plakanvīļu mašīnas, bet tuvākajā laikā tiks
atvestas vēl trīs. «Meitenes nedēļu Aucē mācījās strādāt ar šīm mašīnām,» stāsta
filiāles vadītāja Aina Upena. Viņa norāda, ka šī šobrīd ir topa vīle un ir modē gandrīz visu veidu apģērbos, sākot no jakām un beidzot ar apakšveļu.

Jelgavas uzņēmumā «Godex» ražotās darba
jakas tiek sūtītas uz Zviedriju, kur to pārdošanas
cena septiņas reizes pārsniedz tās pašizmaksu.
Arī citu uzņēmumu pārstāvji norāda, ka Jelgavā ražotā produkcija citviet pasaulē maksā
vairākas reizes dārgāk nekā tā nopērkama pie
mums.

pasūtījumus, tiek kavēti termiņi un var
jakas, džemnākties lauzt līgumus. Bet arī maksāt vaiperus, vestes,
rāk uzņēmumi nevar, jo tas «uzsitīs» cenu
bikses, kā arī
un pasūtītāji izvēlēsies valstis, kurās kopējās
funkcionālo
ražošanas izmaksas, summējot maksu par apakšveļu sportistiem, alpīnistiem. Gatavā
energoresursiem, telpu īri, nodokļus, algas produkcija aizceļo uz Šveici, Vāciju, Dāniju,
un izdevumus citās pozīcijās, ir lētākas. Kā Zviedriju, Norvēģiju, Kanādu un citur.
saka, visiem tirgū vietas nav.
Mūsu pilsētā atrodas arī citi šūšanas
uzņēmumi, kas galvenokārt ražo apģērbu,
Jelgavā ražo, sākot no lellēm un
tostarp darba. Piemēram, uzņēmuma «Vaibeidzot ar apakšveļu alpīnistiem
de» filiāle ražo sieviešu un vīriešu apakšveļu
Lai kāda arī liktos nākotne, šobrīd pilsētā un apģērbu, naktskreklus un pidžamas,
strādā vairāki palieli šūšanas uzņēmumi, halātus, tunikas, žaketes, un daļa nonāk
kuri galvenokārt saņem pasūtījumus no Krievijas tirgū. Tāpat darbu atsācis kādārvalstu kompānijām un arī gandrīz visu reizējais sieviešu apģērbu ražotājs «Global
saražoto produkciju eksportē. Lielākais Textiles» (agrāk «Redtex»), tiesa, nu ar citu
šūšanas uzņēmums un viens no lielākajiem nosaukumu. Šis angļu–latviešu kopuzņēdarba devējiem Jelgavā ir «KKR», kurā mums «slavens» kļuva ar to, ka 2009. gada
strādā 300 cilvēki. Te tiek ražotas mīkstās februārī pēkšņi, bez brīdinājuma, paziņoja,
rotaļlietas un lelles, bērnu istabu iekštelpas ka uzņēmumam vairs nav pasūtījumu un
iekārtojuma priekšmeti, bērnu apģērbi, atvērts arī vīriešu bikšu konveijers. «Gandrīz
visa produkcija tiek transportēta uz Vāciju,
no kurienes tālāk tā aizceļo uz Eiropu, Āziju,
Jelgavas Amatu vidusskola vēl pirms gadiem
Ziemeļameriku un Dienvidameriku, Aus- četriem jauniešiem piedāvāja apgūt šuvēja protrāliju – praktiski tā pieejama visā pasaulē. fesiju. Šobrīd vienkārši šuvēji sagatavoti netiek
Atsevišķus pasūtījumus piegādājam pa tiešo – pieprasījums ir pēc tērpu stilistiem, kas prot
no Jelgavas, tas ir atkarīgs no katra klienta,» ne tikai izdomāt, modelēt un uzšūt tērpu, bet
stāsta «KKR» Pārdošanas daļas direktore arī uzklāt grimu un izveidot frizūru. Viņi apgūst
Marina Auziņa. Viņa norāda, ka Jelgavā tiek arī ekonomikas pamatus un citas lietas, lai
izstrādāti modeļi un piegrieztnes pēc dizai- spētu vadīt nelielu uzņēmumu. «Pieprasījums
neru pasūtījuma, uz vietas produkcija tiek darba tirgū pēc šuvēja profesijas ir, mums ir
arī saražota, turklāt Jelgavā atrodas Kvali- akreditēta šī programma, bet jaunieši nevēlas
tātes kontroles daļa – te tiek pārbaudīta arī mācīties par šuvējiem,» norāda Jelgavas Amatu
vidusskolas direktore Edīte Bišere.
citur saražoto produktu kvalitāte, pirms
Skolas direktore stāsta, ka jaunā programma
tie nonāk tirgū. Jāpiebilst, ka Jelgavā tiek «Tērpu stilists» izveidota, pielāgojoties jauniešu
saražoti 30 procenti visas Latvijas–Vācijas interesēm. Tā ir gana daudzpusīga un ļauj cerēt,
kopuzņēmuma produkcijas, un nelielu daļu ka absolventi – pirmais izlaidums šajā programno plašā sortimenta iespējams iegādāties mā būs vasarā – spēs atrast savu vietu darba
firmas veikalā Lielajā ielā.
tirgū. «Šis ir ceturtais gads, kopš piedāvājam šo
1. novembrī darbu Jelgavā atsāka šūšanas programmu, un pa šo laiku jau nācies papildiuzņēmuma «EK Auce» filiāle, kas krīzes sā- nāt un pamainīt mācību programmu. Lai ietu
kumā darbu pārtrauca. «Kad iestājās krīze, līdzi laikam un sagatavotu pēc iespējas labākus
mums bija ļoti augsta īres maksa. Ar telpu speciālistus, esam palielinājuši stundu skaitu
īpašnieku nespējām vienoties par zemāku, par dekoratīvo kosmētiku, frizūru modelēšanu,
vizāžista darba pamatiem, tērpu stilu,» stāsta
tāpēc, lai uzņēmums neaizietu mīnusos,
tērpu stilistu skolotāja Gaļina Zvaigznone. Skonolēmām filiāli slēgt. Arī Aucē bijām spiesti las direktore papildina, ka jaunieši principā tiek
atlaist no darba cilvēkus – kopumā štatus gatavoti kā neliela uzņēmuma vadītāji un iegūs
samazinājām par 20 procentiem,» stāsta trešās pakāpes profesionālo kvalifikāciju. PedaA.Vežuka. Vasarā uzņēmums sāka pieņemt goģes uzskata, ka šie jaunieši ir ambiciozāki,
cilvēkus atpakaļ, un šobrīd Jelgavā strādā 28 ar saviem mērķiem un, visticamāk, pēc skolas
cilvēki (no tiem 24 šuvējas). Līdz gada bei- beigšanas strādās par stilistiem vai studēs par
gām šuvēju skaitu plānots palielināt līdz 30, tērpu dizaineriem. «Tas, protams, neizslēdz
iespēju, ka kāds no viņiem strādās šūšanas uzbet nākamgad – līdz 40.
«EK Auce» ražo bērnu un pieaugušo ņēmumā par šuvēju,» piebilst E.Bišere. Šobrīd

tas jālikvidē, un atlaida no darba vairāk
nekā 40 šuvēju.

Tekstila nozare
bāzējas Austrumos

Lai gan Latvijā šī nozare lēnām sāk atgūties pēc krīzes, jau tagad uzņēmējus māc
bažas par to, vai tā būs ilgtspējīga. Tomēr
līdzīgas problēmas ir arī citviet Eiropā.
«Pēdējos piecus gadus liela daļa tekstila
uzņēmumu ir miruši, bet daudzi savukārt
pārcēlušies uz Austrumiem. Lai gan neliela
daļa pasūtījumu atgriežas Vācijā, jo arī
Ķīnā ražošana kļūst dārgāka, tik un tā šī
nozare palēnām pārceļas uz Austrumiem.
Eiropā ir palicis maz šūšanas ražotņu,» tā
S.A.Kristensons.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

Jaunieši neizvēlas šuvēja profesiju
tērpu stilista specialitāti apgūst 90 jaunieši.
Uz jautājumu, kāpēc jaunieši neizvēlas vienkāršu šuvēja profesiju, Amatu vidusskolas direktore
atbild: «Tā ir smaga profesija. Cik man nācies
sastapties ar šajā jomā strādājošajiem, visbiežāk
gadījies dzirdēt, ka viņiem ir zemas algas, bet
lielas izpildes normas, kas savukārt nozīmē
garas darba stundas. Un no tā veidojas dažādas
profesionālās slimības.»
Tomēr skola, reaģējot uz situāciju darba tirgū
un ņemot vērā darba devēju ieinteresētību,
plāno jau nākamgad atsākt šuvēju grupas
komplektēšanu. «Pašvaldība ir ieinteresēta
saglabāt pilsētā šo nozari, un mums jau bijušas sarunas ar amatpersonām par iespēju
sagatavot darbaspēku šūšanas uzņēmumiem.
Jāsaka, ka mums ir licenzēta un akreditēta
šuvēju mācību programma, tās īstenošanu
varam uzsākt jebkurā brīdī, ja vien ir, kas
mācās,» stāsta skolas direktore. Skola jau
nākamgad plāno izsludināt uzņemšanu šajā
programmā, bet paralēli tam var apmācīt arī
darbiniekus pēc uzņēmēja pieprasījuma. Tikai
uzņēmumam pašam jānokomplektē grupa
un jāsedz ar apmācībām saistītie izdevumi.
«Mēs varam piedāvāt dažādas programmas,
sākot no četriem mēnešiem un beidzot ar trīs
gadiem, bet šobrīd lielai daļai uzņēmumu nav
tādas rocības, viņi darbiniekus apmāca paši uz
vietas,» tā E.Bišere. Viņa pieļauj, ka šādos gadījumos darbinieki tiek apmācīti kādas konkrētas
šūšanas operācijas izpildei, kas turpmāk viņiem
jāveic. Ātri un vienkārši – tam nav nepieciešami
kursi vairāku mēnešu garumā.

Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris

Kausa fināls – Jelgavā

Aicina uz ratiņdejām

Latvijas
k a u s a
volejbolā
vīriešiem
pusfināla
un fināla spēles
šogad notiks Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā. Pusfināla spēles notiks 11. decembrī pulksten
16 un 18, bet finālspēle – 12.
decembrī pulksten 17. Paredzēts,
ka finālspēli tiešraidē pārraidīs arī
televīzijā. Jāpiebilst, ka Jelgavas
volejbola komanda «Biolars/Olaine/Jelgava» trenera Jurija Deveikus
vadībā cer iekļūt finālā un izcīnīt
kausu.

Ceturtdien, 2. decembrī, pulksten 13 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums.
Pulksten 13 sāksies koncerts, kurā muzicēs
bundzinieku kvartets «Drums Clinic» un
Aivars Konutis, dejos Liepājas ratiņdejotāji
un Jelgavas bērnu un jauniešu tautu deju
kolektīvs «Vēja zirdziņš». Pēc koncerta, ap
pulksten 14, sāksies sportiskās aktivitātes,
kas piemērotas ikvienam pasākuma dalībniekam. Savukārt gan pirms pasākuma,
gan tā laikā un pēc tā būs iespējams
aplūkot rokdarbu izstādi. Pasākumu
aicināti apmeklēt visu Jelgavas invalīdu
organizāciju biedri un atbalstītāji, ieeja
– bez maksas. Pasākumu rīko Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Sociālo lietu pārvaldi.

Sports

5

Čempionāts
tuvojas noslēgumam

Diskutēs par jaunatnes futbolu

Sporta servisa centra kausa izcīņa
basketbolā ieiet noslēguma fāzē
– šonedēļ sākas ceturtdaļfināli. 4.
decembrī Jelgavas novada Sporta
centra zālē Aviācijas ielā 8 pulksten
13.30 tiksies «Ķepas» un «Salaspils»,
14.45 – «Olaine» un «Mad Dogs»,
16.00 – «Doks» un «Ozols», 17.15
– «Valauto» un «Rokiji». Pusfināls
tiks izspēlēts 12. decembrī no pulksten 11 LLU Sporta namā Raiņa ielā
1, bet finālspēles laiks un vieta vēl
tiks precizēti. Savukārt 2. grupas
pusfināls notiks 4. decembrī pulksten 11 Jelgavas novada Sporta
centra zālē, bet fināls – turpat 11.
decembrī pulksten 17.

Piektdien, 3. decembrī, pulksten 12
Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
Latvijas jaunatnes futbola 13. konference. Klātesošie tiks iepazīstināti
ar nākamā gada pasākumu plānu,
analizēts aizvadītais gads un čempionāts, Latvijas Futbola federācijas
(LFF) pārstāvji pastāstīs par meiteņu
futbolu, apmācību iespējām, stāsta
LFF pārstāvis Dainis Gudermanis. Viņš
piebilst, ka šādas konferences notiek
kopš 1994. gada (sākotnēji tās tika rīkotas reizi divos gados, bet nu notiek
ik gadu) un regulāri tiek apkopota
arī Latvijas jaunatnes futbola klubu
reitinga tabula, kas kalpo kā papildu
stimuls gan klubu vadībai, gan treneriem, gan pašiem jauniešiem.

Profesionāļi liek noticēt saviem spēkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē vairākiem sporta skolu
audzēkņiem bija iespēja
trenēties kopā ar jau atzinību guvušiem sportistiem.
Jelgavas Ledus sporta skolā
(JLSS) viesojās hokeja kluba
Rīgas «Dinamo» spēlētāji
Guntis Galviņš, Kristaps
Sotnieks un Gints Meija, bet
Bērnu un jauniešu sporta
skolas (BJSS) džudistiem
bija iespēja apmeklēt meistarklasi pie sporta meistara
Vladislava Čerņavska. Kaut
gan nereti šādās nodarbībās
laika ir par maz, lai iemācītu
ko praktisku, sporta skolu
vadītāji ir vienisprātis: audzēkņiem šādas tikšanās ir
nepieciešamas, jo tas ceļ
viņu pašapziņu un motivē
turpināt iesākto.
Šī ir otrā reize, kad JLSS audzēkņiem
ir iespēja tikties ar profesionāliem hokejistiem, iztaujāt viņus un pamācīties kādus
hokeja elementus – 2009. gada sākumā
skolā viesojās NHL hokejists Kārlis Skrastiņš. Gan Ledus skolas direktors, gan
hokeja treneri uzsver, ka tas ir ļoti vērtīgi
un nepieciešami. «Kaut gan laika, lai tādā
nodarbībā ko iemācītu, ir maz, būtiskākais
ir tas, ka jauniešiem ir šī iespēja tikties ar

profesionāliem sportistiem, kas līdz šim
redzēti tikai televizora ekrānā. Tas vairāk
strādā psiholoģiski un dod jauniešiem stimulu turpināt trenēties,» tā JLSS trenere
Lolita Andriševska. Arī JLSS direktors
Andris Kudurs uzsver, ka šādas tikšanās
jauniešiem ļauj pārvērtēt savus spēkus,
noticēt sev un saprast, ka nokļūt virsotnē
var jebkurš, ja vien ir gatavs smagi strādāt.
«Pienāk brīdis, kad audzēkņiem gan treneru, gan vecāku teiktais vairs nav svarīgs
– viņi zaudē savu autoritātes lomu. Bet tad
atnāk kāds profesionāls sportists un pasaka,
ka visa pamatā ir smags darbs, cītīgi treniņi,
un pareiza attieksme. Tas jaunietim var dot
motivāciju pat pusgadam,» tā A.Kudurs.

Apmeklē treniņnometnes

Vērienīgas treniņnometnes notiek arī
JLSS daiļslidotājiem – viņi jau divus gadus
meistarību mācās no Krievijas izlases trenera Jevgeņija Rukavicina. Kā atzīst JLSS
daiļslidošanas treneris Andrejs Brovenko,
treniņnometnes ir noderīgas ne tikai audzēkņiem, bet arī treneriem, jo viņi apgūst
metodiku, jaunākās tendences, uzzina
izmaiņas vērtēšanas sistēmā un to visu
izmanto savā turpmākajā darbā.
Speciālas treniņnometnes apmeklē arī,
piemēram, BJSS džudo nodaļas audzēkņi
un treneri. Janvāra sākumā starptautiska
treniņnometne notiks Ventspilī, uz kuru
plāno doties gan treneri, gan audzēkņi,
bet BJSS direktors Guntis Malējs, kurš ir
arī džudo treneris, nule kā Jelgavas Cīņu
sporta veidu centrā apmeklēja meistarklasi

Sporta pasākumi
 3. decembrī pulksten 19 – LBL spēle:
«Zemgale» – «Barons» (ZOC).
 4. decembrī pulksten 11 – LJBL spēles:
Jelgava – Cēsis (meitenes); Jelgava – Jugla
(zēni) (ZOC).
 4. decembrī pulksten 11 – Skolu čempionāts šahā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 4. decembrī pulksten 11 – Sporta servisa
centra 2010. gada kausa izcīņa basketbolā: 2.
grupas pusfināls. Pulksten 13.30 – 1. grupas
ceturtdaļfināls (Jelgavas novada Sporta centrā
Aviācijas ielā 8).
 5. decembrī pulksten 10 – Jelgavas atklātās sacensības galda tenisā «Veselības dienas
2010», 10. kārta; Jelgavas pilsētas čempionāts
galda tenisā (LLU sporta namā).
 5. decembrī pulksten 11 – Jelgavas Šaha
kluba čempionāts (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 8. decembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas
skolēnu spartakiādes sacensības tautas bumbā
meitenēm (Jelgavas 4. pamatskolā).
 8. decembrī pulksten 17 – LBL spēle:
«Zemgale/LLU» – «VEF kadeti» (ZOC).
 8. decembrī pulksten 19.30 – BBL spēle:
«Zemgale» – «Neptunas» (Klaipēda) (ZOC).
 9. decembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas
skolēnu spartakiādes sacensības tautas bumbā
zēniem (Jelgavas 6. vidusskolā).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās mēbeles
un mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Meklēju šofera darbu. Ir B, C, D1 kategorijas
autovadītāja tiesības. Varu izvadāt ar firmas
mašīnu cilvēkus. Uz darbu, no darba maršrutā
Jelgava – Rīga. Tālrunis 26084566.
Vidusskolniece pasniedz privātstundas latviešu,
krievu valodā, matemātikā pamatskolēniem.
Tālrunis 28738453.
Divi celtnieki – jebkuru darbu.
Tālrunis 29675752.

Nodarbībā kopā ar «Dinamo» hokejistiem piedalījās 32 Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkņi no dažādām vecuma grupām. Ja jaunieši vairāk cer iemācīties kādu triku, Vīrietis (50) meklē darbu pie saimnieka vai
tad treneri uzskata, ka vērtīgākais no šādām nodarbībām ir tas, ka jaunieši gūst saimnieces. Vēlams dzīvot uz vietas.
pārliecību par sevi un apjauš – nokļūt virsotnē var ikviens.
Foto: Ivars Veiliņš Tālrunis 27174035.
pie sporta meistara Vladislava Čerņavska,
pasaules un Eiropas sambo čempionātu
medaļnieka un 1995. gada pasaules čempiona sambo. G.Malējs atzīst, ka sporta
skolā vieslekcijas praktiski netiek rīkotas,
bet audzēkņi un treneri apmeklē dažādas
treniņnometnes, kur uzzina aktualitātes un
iemācās daudz ko jaunu. «Pats svarīgākais
ir tas, lai jauniešiem tiktu dotas šīs iespējas.
To, vai tās izmantot, gan jāizlemj pašiem,»
tā G.Malējs. Sporta skola plāno rīkot arī
semināru, kurā tiks apmācīti vieglatlētikas treneri. «Agrāk mums Jelgavā nebija
tādu apstākļu, lai rīkotu vieglatlētikas
sacensības, bet tagad tas ir aktuāls jautājums. Tāpēc esam izstrādājuši projektu
par vairāku dienu semināra organizēšanu.
Domājams, ka tajā piedalīsies sporta skolas
vecāko grupu audzēkņi, treneri un sporta
skolotāji,» stāsta BJSS direktors. Pirmā
nodarbība notiks 10. decembrī.

arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) direktore Zelma Ozoliņa. Šoruden
skolas treneriem bija iespēja piedalīties
seminārā Rīgā, ko vadīja leģendārais krievu
peldētājs, Eiropas, pasaules un olimpiskais
čempions Aleksandrs Popovs, un viņi to
vērtē atzinīgi. Savukārt pirmo reizi ar
audzēkņiem strādājusi Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas (LSPA) asociētā
profesore, Treneru institūta pētniece Jeļena
Solovjova. «Viņa viesojās pie mums septembrī, filmēja nodarbības un pēc tam analizēja
katra peldētāja sniegumu, ko pārrunāja gan
ar pašu audzēkni, gan ar viņa treneri. Ar
audzēkņiem tā strādāja pirmo reizi, un tas
bija ļoti vērtīgi, jo speciāliste sniedza reālus
padomus, ko vajadzētu mainīt, lai uzlabotu
sniegumu, rezultātu,» stāsta Z.Ozoliņa, piebilstot, ka šī nodarbība notikusi ar Eiropas
Savienības finansējumu.
Tāpat netiek laista garām neviena iespēja, kad dzimtajā pilsētā Jelgavā viesojas
Sniegumu
viens no šā brīža labākajiem Latvijas peldēanalizē LSPA mācībspēki
tājiem un JSPS audzēknis Andrejs Dūda.
Jebkuru iespēju mācību darbā iesaistīt Viņš vienmēr iegriežas peldēšanas skolā un
augstas klases speciālistus pozitīvi vērtē novada pa nodarbībai.
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas
Datums

DECEMBRĪ

Kursi

06.12. - 01.06.

Angļu valoda - vidējais līmenis, B1

07.12. - 20.12.

Pašam sava mājas lapa

07.12. - 21.04.

Vācu valoda - pamata līmenis, A1
Lietuviešu valoda - pamata līmenis, A1
IELTS (International English Language
Testing System) Preparation course

13.12. - 28.04.
14.12. - 01.02.
14.12. - 28.04.

Krievu valoda - pamata līmenis, A1

20.12. - 19.01.

Lietišķā etiķete un protokols

VECĀKU DIENA
sadarbībā ar biedrību «Vecāki Jelgavai»

4. decembrī no pulksten 10 līdz 14
Aicinām vecākus, vecvecākus, kā arī bērnu auklītes,
visus, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz 10 gadiem.

Emocionālās stabilitātes veidošana ģimenēs
ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Dalība bez maksas! Lūdzam pieteikties!
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001.
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033.
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv.

Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs
visus piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.
Meklēju auklītes vai mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 26770409.
Divi strādnieki meklē darbu brīvdienās – tapešu
līmēšana, krāsošana, špaktelēšana un
tamlīdzīgi. Tālrunis 29761811.
Aprūpēšu vientuļu cilvēku. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 29743982.

Piedāvā darbu
SIA «ANA» sakarā ar darba apjoma palielināšanos aicina pievienoties mūsu draudzīgajam kolektīvam šuvējas ar pieredzi. Tālrunis 25952501.

Radošajā darbnīcā gatavojamies
Ziemassvētkiem!
Bērniem no 6 līdz 10 gadiem: otrdienās,
ceturtdienās no plkst.14 līdz 16.
Bērniem no 11 gadiem: piektdienās no
plkst.15 līdz 17.
Deputāžas nodarbības: piektdienās plkst.18
vai sestdienās plkst.10.
Pieteikties pa tālruni 26824834 vai e-pastu:
radosasdarbnicas@inbox.lv. Nodarbības
notiek t/c «Pilsētas pasāža».

Skaistumkopšanas
salons «Orhideja»
aicina darbā manikīra un friziera
meistarus ar pieredzi.
Tālrunis 29192928.
Adrese: Pasta iela 51, Jelgava.

Aizsaulē aizgājuši
RAIMONDS LEVICS (dz. 1947. g.)
JEKATERINA PROKOPOVA (dz. 1924. g.)
AUSTRA VILAUA (dz. 1928. g.)
OTO ŠTELMAHERS (dz.1923. g.)
MARIJA DUŠIĻIHINSKA (dz.1936. g.)
GERMANS ŽELTIKOVS (dz.1927. g.)
ALEKSEJS SŅETKOVS (dz.1945. g.)
Izvadīšana 04.12. plkst. 12 Meža kapsētā.
ALISE ĒRIKA ŠPAKOVSKA (dz.1924. g.)
Izvadīšana 03.12. plkst. 13 Meža kapsētā.
ROZALIJA JEVLANOVA (dz.1933. g.)
Izvadīšana 02.12. plkst. 12 Romas kapsētā.
GUNĀRS EGLĪTIS (dz.1946. g.)
Atvadīšanās 03.12. plkst. 12 pirms kremēšanas
Baložu kapu sēru namā.
AINA ZĪVERTE (dz.1920. g.)
Izvadīšana 04.12. plkst. 13.30 Meža kapu sēru
namā uz Bērzukroga kapiem.
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6. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1111.sērija.
9.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
10.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45 «De facto».*
11.25 «Eirobusiņš».*
11.55 «Es – savai zemītei».*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Šeit un tagad».*
13.30 «Kāpiens». Mākslas filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 1.sērija.
16.10 «Viesnīca»; «Medības»; «Spageti»; «Rietumu
ekspresis». Filmu studijas AB animācijas filmas.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 53.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1111.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 20.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Būt latvietim». Videofilma.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 91. un 92.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 386.sērija.
12.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.20 «Dabas taka».*
14.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Maskavas
Krasnaja armija.*
16.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 91. un 92.sērija.
16.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls jauniešiem. 2.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.15 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak. Tiešraide. Ļoti svarīga spēle
rīdziniekiem, jo arī Spartak vēl tīko iekļūt Rietumu
konferences astoņu labāko komandu vidū. Maskaviešus tagad trenē Latvijas hokeja speciālists
Igors Pavlovs.
21.55 «Basketbola apskats».
22.25 «Tavs auto».
22.55 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
23.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 386.sērija.
0.15 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 73.sērija.
10.05 «Ilgu ziedi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 322.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 149.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 30.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
37. un 38.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.35 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 166. un 167.sērija.
12.00 «TV veikala skatlogs».
12.15 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 21.sērija.
12.55 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 30.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 203.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 14.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 206.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 272.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 6.sērija. Narkobaronam

tv programma
Muhtaram Beiloram nejauši gadās pārdot somu ar
svarīgiem dokumentiem, tāpēc viņš sāk dzīt pēdas
visiem, pie kā tie varētu būt nonākuši. Kāsls un
Beketa seko līķiem un rituālu simboliem, ko viņš
aiz sevis pamet. Viņš jāaptur, pirms nogalinājis vēl
kādu. Izmeklēšanu apgrūtina tas, ka ieradusies
Kāsla bijusī sieva Meredita un jauc viņam prātu.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 223.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 12.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 17.sērija.
2.05 «Kobra». Seriāls. 30.sērija.
3.00 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 166. un 167.sērija.
3.55 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
4.50 «Nakts joki».

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

7. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1112.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 20.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Viss notiek».*
11.30 «Uzticības solījums». ASV drāma. 1999.g.
13.00 «Folkloras programma Klēts piedāvā...» Mazsalacas stāsti.*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 2.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1112.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 21.sērija.
Anna izmisusi aptver, ka māsa Benedikta noslēpumu par viņas bērnu paņems līdzi kapā. Anna
dara visu, lai uzzinātu, ko Benedikta no viņas
slēpusi, tomēr – bez panākumiem. Lēna uzzina
par Izabellas un Makša attiecībām. Pēkšņi vīna
darītavā ierodas Silvio, kurš nolēmis piekāpties
Annas prasībai un nogalināt Lēnu.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģe Iveta Gebele. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Biatlons. 20 km vīriešiem.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 93. un 94.sērija.
10.50 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 387.sērija.
12.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak.*
16.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 93. un 94.sērija.
16.55 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 387.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF – Cajasol
Sevilla. Tiešraide.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide. Gada pēdējais mēnesis
ir sācies, un šoreiz – ne tikai par šīs nedēļas
aktualitātēm sportā, bet arī par visu aizvadīto
gadu, jo tūdaļ sāksies Sporta studijas rīkotā
gadskārtējā aptauja.
23.05 «Slazdā». Kanādas un ASV drāma. 2010.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 74.sērija.
10.05 «Laimes recepte». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 15.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 323.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 150.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 3.daļa.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 16.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 31.sērija.
1.05 «Draugi 9». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
1.55 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
39. un 40.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.00 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 272.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 3.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 168. un 169.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 31.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 204.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 15.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 207.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 273.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 9.sērija. Šķiet, kurš
gan negribētu kļūt gudrāks? Hausa jaunais pacients ir ģeniāls fiziķis, kurš ļoti daudz sasniedzis
tajā vecumā, kad citi vēl nav pat beiguši skolu.
Taču tagad fiziķis metis zinātni pie malas un sācis
strādāt par kurjeru. Hausam tas šķiet aizdomīgi,
un viņš uzskata, ka šo lēmumu ir vērts pieskaitīt
simptomiem. Tikmēr Hausu pašu nodarbina
jautājums, vai Kadija viņu uzaicinās uz Pateicības
dienas maltīti.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 179.sērija.
23.00 «Bišu uzbrukums». Vācijas šausmu trilleris. 2007.g.
1.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 18.sērija.
1.50 «Kobra». Seriāls. 31.sērija.
2.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 168. un 169.sērija.
3.40 «Jūras patruļa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
4.35 «Nakts joki».

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

8. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1113.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 21.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Valmiera.*
14.03 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).*
14.40 «Kopā» (ar subtitriem).*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».

Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1113.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls.
22.(noslēguma) sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 95. un 96.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 388.sērija.
12.54 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.25 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.55 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. Cajasol Sevilla – VEF.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jekaterinburgas Avtomobiļist – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
Rīdziniekiem sākusies izbraukuma sērija, un
pirmajā spēlē jātiekas ar Avtomobiļist. Ne to pašu
spēcīgāko komandu līgā, taču pretinieki iepriekšējā reizē spēja Dinamo sabojāt garastāvokli un pat
Rīgā uzvarēt ar 2:1.
18.25 «Vidusāzijas ceļojums». 1. un 2.daļa.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa. BK
Ventspils – Himik.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jekaterinburgas
Avtomobiļist – Rīgas Dinamo.*
1.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 388.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 75.sērija.
10.05 «Balva par uzticību». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
13.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 16.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 324.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 151.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 17.sērija.
23.45 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 32.sērija.
0.45 «Draugi 9». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
1.40 «Palikt dzīvam». ASV šausmu trilleris. 2006.g.
3.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
1. un 2.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 273.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 4.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 170. un 171.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 5». Seriāls. 24. un 25.
(sezonas noslēguma) sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 32.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 205.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 16.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 208.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 274.sērija.
21.00 «Vislabākā filma 2» (ar subt.). Komēdija. 2009.g.
22.50 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.50 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.45 «Kobra». Seriāls. 32.sērija.
2.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 170. un 171.sērija.
3.55 «Jūras patruļa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».

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

9. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1114.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 22.
(noslēguma) sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Omānas tuksneša rozes».
Dokumentāla filma.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Kā bērni grāmatās
ar konkrētu tēlu palīdzību iepazīst apkārtējās
pasaules svarīgākās norises: Latvijā, mežā,teātrī
un sportā. Piedalās izdevēja Vija Kilbloka.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1114.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Lietu daba. Klimata izmaiņas – nedrošā nākotne».
Dokumentāla filma. Pasaules ledāji kūst, un
tas notiek arī ar Kanādas ledājiem, kas līdz šim
bija apgādājuši Kanādas laukus ar ūdeni. Kas
notiks, kad ledāji būs izkusuši? Kā ļaudis iegūs
apūdeņošanai nepieciešamo ūdeni? Tā ir tikai
viena no problēmām, ko Kanādā izraisījusi globālā
sasilšana. Tā ir veicinājusi arī nelielu vaboļu masveida savairošanos. Baiss skats paveras uz šī
kaitēkļa iznīcinātajiem mežiem, kas līdz šim bija
daudzu kokapstrādes uzņēmumu iztikas avots.
Šādu neziņā tītu nākotni mūsu planētai ieskicē šī
tik aktuālā filma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 5.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģe Iveta Gebele. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 7.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 97. un 98.sērija.
10.45 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 389.sērija.
12.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jekaterinburgas
Avtomobiļist – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 97. un 98.sērija.
16.55 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 389.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Rukšvecītis». Fantāzijas filma. 2006.g. 1.sērija.
23.40 «Zālītes drudzis» (ar subt.). Muzikāla drāma. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 76.sērija.
10.05 «Alpu klīnika». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 17.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 325.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 152.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.

Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
23.15 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 33.sērija.
1.10 «Draugi 9». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
2.00 «Apkopējs». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 8.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
3. un 4.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.00 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 274.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 5.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 172. un 173.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 33.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 206.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 17.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 209.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 275.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
22.00 «Svešais pret plēsoņu». Fantastikas trilleris. 2003.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Specvienība 3». Seriāls. 5.sērija.
1.25 «Kobra». Seriāls. 33.sērija.
2.20 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 172. un 173.sērija.
3.15 «Jūras patruļa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
4.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.).

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

10. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 39.(noslēguma) sērija.
9.25 «Lietu daba. Karstums pilsētā». Dokumentāla filma.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Tēvs, radi, kuļmašīna». Dokumentāla filma.
14.15 «6 miljardi stāstu».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 39.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma.*
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Noziegumu sezona». Itālijas daudzsēriju krimināldrāma. 2004.g. 5.sērija. Pilsētā nogalina divas
vientuļas sievietes. Izmeklētāji sāk domāt, ka
maniaks sācis izvēlēties sev cita veida upurus.
Trešo sievieti, izrādās, nogalinājis pašas dēls
un viņa draudzene, cerēdami, ka šo slepkavību
arī piedēvēs maniakam. Bet vientuļās sievietes
nogalinājis jauns vīrietis, kurš strādā kapsētā.
23.00 Nakts ziņas.
23.13 «Noziegumu sezona». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*

9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 99. un 100.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 390.sērija.
12.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Himik.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 99. un 100.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Vladimira
Krikunova trenētā komanda nevar lepoties ar
izciliem leģionāriem, toties Ņeftehimik spēlē ļoti
disciplinēti aizsardzībā un ir sīksts pretinieks
ikvienam klubam.
20.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.55 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 390.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 77.sērija.
10.05 «Kad nevar uzticēties». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 18.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 326.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 153.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
23.05 «Fotopalielinājums». Detektīvfilma. 1966.g.
1.15 «Māja pasaules malā». ASV drāma. 2004.g.
2.50 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
3.45 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.) Seriāls. 5.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
5. un 6.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 275.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 6.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 174. un 175.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 207.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 18.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 210.sērija.
18.15 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 40.(sezonas
noslēguma) sērija.
18.45 «Seši kadri» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.
g. Lomās: O.Krupa, A.D.Linzs, M.Seldesa u.c. ASV
Valsts aizsardzības dienestam ir nozagta slepena
mikroshēma. Noziedznieki cer to pārdot un nopelnīt miljoniem dolāru, taču vērtīgā prece nejauši ir
nokļuvusi rotaļlietu mašīnā, kas patlaban atrodas
kādā mājīgā Čikāgas savrupnamā. Noziedznieki
dodas mikroshēmu atgūt. Ceļā viņiem stājas
bīstams pretinieks Alekss – astoņgadīgs puišelis,
kuram netrūkst izdomas un kurš ir viens pats
mājās.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.40 «Seši kadri» (ar subt.).
1.10 «Ķirbjgalvis: asinsatriebība». Šausmu filma. 2007.g.
3.00 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.
3.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 174. un 175.sērija.
4.45 «Nakts joki».

TV programma
11. decembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Dabas grāmata».
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 15.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
12.45 «Ziemassvētku dziesma». Ģimenes drāma. 1999.g.
14.25 «Autortiesību bezgalības balva 2010».
Pasniegšanas ceremonija.
15.25 «Zīmētājs». Dokumentāla filma.
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Omānas tuksneša rozes».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Eksporta, Alūksnes, Andrejostas,
Mastu un Vēžu ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Lielā veiksme». Kanādas melodrāma. 2010.g.
22.50 Nakts ziņas.
23.00 Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2010.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.25 «Krējums... saldais».*
14.05 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.*
16.05 «Bordertauna». Seriāls. 21. un 22.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Dmitrovas
Kriļja sovetov. Tiešraide.
19.20 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
19.50 «Vakara pasaciņa» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
21.35 «Anekdošu klubs».
22.05 «Dzīves skola». ASV un Kanādas drāma. 2010.g.
23.50 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Daiļslidošana. Pāru slidojumi. Izvēles programma.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 9.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 19.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Suņu nams». Ģimenes piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
11.55 «Maģiskās kāzas Molā».*
14.10 «Vīrietis un sieviete». Francijas melodrāma. 1966.g.
Režisors K.Lelušs. Lomās: A.Emē, Ž.L.Trentinjans,
P.Baru. Viņa ir nokavējusi vilcienu uz Parīzi, viņš
labprāt piekrīt viņu aizvest. Atklājas, ka abu bērni
mācās vienā internātskolā un ir draugi. Tāpēc nākamā diena, pavadīta ar bērniem, jau būs visiem
kopā jauka un ģimeniska. Abi kļūst par draugiem,
bet draudzība pāraug mīlestībā. Viņa stāsta par
savu vīru mīloši, uzreiz nemaz nevar pateikt, ka
viņš ir miris. Jā, miris, bet ne viņai. Vēl ne...
16.15 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.50 «Ieguldījums tavā nākotnē».
17.05 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
18.00 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Radinieki-svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
22.30 «Burvju mākslinieki». Komēdija. 2007.g.
0.20 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
0.50 «Sastrēgumstundā». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
2.25 «Fotopalielinājums». Detektīvfilma. 1966.g.
4.20 «Bezkauņas». ASV erotiska komēdija. 2004.g.
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV5

TV3

7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
7.– 9.sērija.
7.20 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 16.raidījums.
10.10 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
11.10 «Kinomānija».
11.50 «TV veikala skatlogs».
12.05 «Atgriežoties Helovīntaunā». ASV komēdija. 2006.g.
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
16.15 «Viens pats mājās 3». Ģimenes komēdija. 1997.g.
18.05 «Aļonuškas un Jerjoma jaunie piedzīvojumi».
Krievijas ģimenes animācijas filma. 2009.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 9.raidījums.
22.40 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
0.35 «Stilīgie» (ar subt.). Muzikāla melodrāma. 2008.g.
3.05 «Pasaules neticamākie video 4». 12.sērija.
3.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.45 «Nakts joki».
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TV5

LNT

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

6.05 «Pastaiga ar dinozauriem». Speciālizlaidums.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 27.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Pēc saulrieta».
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2004.g.
12.40 «Teksasas reindžers». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
14.35 «Kaķi nedejo». ASV animācijas filma. 1997.g.
16.00 «Harijs Poters un noslēpumu kambaris». Fantāzijas
piedzīvojumu filma. 2002.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Geišas atmiņas». ASV melodrāma. 2005.g.
23.10 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
1.35 «Burvju mākslinieki». Komēdija. 2007.g.
3.05 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
5.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

12. decembris, svētdiena
LTV1

TV3

8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Lotes ceļojums uz dienvidiem».
Animācijas filma. 2000.g. 6.–10.sērija.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos».
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
11.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.25 «Ziemassvētku kartīte». ASV melodrāma. 2006.g.
16.55 «Eksporta un inovācijas balva 2010».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Sākt no jauna». Melodrāma. 2007.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Patiesība par Enron». ASV drāma. 2003.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Ziemeļu puse».
23.45 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.20 «Olimpieša portrets 2008. Olimpiskā saime».*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Dmitrovas Kriļja sovetov.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Kazaņas AK Bars – Rīgas Dinamo.
18.25 «Basketbola apskats».*
18.55 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.35 «Londonieši». Seriāls. 23.sērija.
21.25 «Mēs bijām kareivji». Kara drāma. 2002.g.
23.50 «Dzīves skola». ASV un Kanādas drāma. 2010.g.

5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 11.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
10. un 11.sērija.
7.10 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs». 8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Aļonuškas un Jerjoma jaunie piedzīvojumi».
Krievijas ģimenes animācijas filma. 2009.g.
12.30 «Kapteinis Rons». ASV piedzīvojumu filma. 1992.g.
14.35 «Dejo nost!»*
16.50 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
16.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Diena pēc rītdienas».
Fantastikas spriedzes filma. 2003.g.
23.05 «Ne vārda». ASV trilleris. 2001.g.
1.20 «Nirvāna» (ar subt.). Krievijas drāma. 2008.g.
3.00 «Tāda pati meitene». ASV drāma. 2006.g.
4.40 «Nakts joki».

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

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
20. decembrī plkst.16 un 18 – Jelgavas pilsētas kultūras nama Deju zālē
pie eglītes mazos jelgavniekus gaidīs Ziemassvētku vecītis! Kopā jūs
noskaidrosiet, kāpēc Ziemassvētki ir priecīgi. Biļetes cenā – Ls 6 – iekļauta arī
dāvana.

31. decembrī plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā

«Ira Krauja-Dūduma un draugi». Atrakcijas un pārsteigumi, šampanietis pusnaktī,
karaoke. Ieejas maksa – Ls 10 un neliels līdzņemts groziņš.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. decembrī plkst.19 – Vilnis Dumpis un deju orķestris piedāvā koncertu «Svinga ritmā». Piedalās grupa «Kompliments» un «Jelgavas diksilends».
Programmā: F.Sinatra, T.Džons, R.Viljams, V.Dumpis un džeza klasika. Biļešu cena:
Ls 3; 2.

4. decembrī plkst.16 – Latvijas deju ansambļu koncerts «Rudens
sala danči». Biļešu cena: Ls 1,50; 1 (pensionāriem, skolēniem, studentiem).
12. decembrī plkst.14 – koncerts «Tas vārds». S.Jēgers, J.Lūsēns, Aspazija. Piedalās mūziķi: I.Šablovska, K.Grigalis, J.Lūsēns juniors, M.Bērziņa un J.Lūsēns.
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.

26. decembrī plkst.14 – Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts.
Režisore I.Slucka. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 6.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Mēs atgriezāmies!

Labu dzīvi Londonā
maina pret vēl labāku Latvijā

Aiga Leilande-Šlitere, atgriezusies
no darba Londonā:
«Universitātē studēju viesnīcu un restorānu menedžmentu, un pēc tās absolvēšanas apzinājos – lai kļūtu par profesionāli
šajā jomā, ar Latvijā iegūtajām zināšanām
nepietiek, nepieciešama starptautiska pieredze, lai sevi pilnveidotu un gūtu ieskatu,
kā šī joma tiek attīstīta citās valstīs. Tieši
tāpēc devos uz Londonu, kur jau divus
gadus šī paša iemesla dēļ dzīvoja un strādāja mans draugs Nauris, pieredzi gūstot
mēbeļu dizaina sfērā.
Kad sāku Londonā meklēt darbu, tieši
Nauris bija tas, kas mani iedrošināja noticēt sev un, zinot, ka vēlos kļūt par viesnīcu inspektori, nemeklēt vienkārši «kaut
kādu» darbu, bet tiekties uz augstākiem
mērķiem. Tā nu es aizgāju uz viesnīcu
«One Aldwych» pašā Londonas sirdī, kas
bija atzīta par vienu no labākajām pasaulē.
Tā bija neliela privāta viesnīca, kuru tieši
īpašās atmosfēras un augstā apkalpošanas
līmeņa dēļ bija iecienījušas ļoti daudzas
prominences. Personāldaļā iesniedzu savu
CV, un mani jau pavisam drīz uzaicināja
uz tikšanos un piedāvāja darbu.
Sākumā strādāju MPD (meeting private
dining). Kāpjot pa karjeras kāpnēm, kļuvu
par menedžera asistenti – manā vadībā
bija septiņu cilvēku komanda, kas viesnīcā
organizēja privātas tikšanās, nelielus banketus prominentām personām. Atbildība
bija milzīga, jo visam bija jābūt perfekti,
nedrīkstēja pieļaut pat vismazāko kļūmi,
un man tas nozīmēja pastāvīgu spriedzi,
garas darba stundas... Protams, alga man
bija ļoti, ļoti laba, taču attapos, ka man
pat neatliek laika nopelnīto iztērēt, tāpēc
gluži kā atelpa bija nākamais solis – darbs
viesnīcas veselības klubā. Šī pozīcija man
ļāva paralēli studēt Vestminsteras koledžā
projektu menedžmentu, un caur aģentūru
iekārtojos darbā Lielbritānijas Veselības
ministrijā – tie bija mani divi pēdējie gadi
Londonā. Šī iespēja man ļāva samazināt
darba stundas un veltīt vairāk laika pašizaugsmei.
Arī Nauris šo gadu laikā, īstenojot
dažādus projektus, bija krietni pakāpies

pa karjeras kāpnēm, un, atzīšos, mēs tur
ne dzīves un darba apstākļu, ne vietējo
attieksmes ziņā nejutāmies kā vienkārši
viesstrādnieki. Mēs tur dzīvojām patiešām
labi, taču aizvien biežāk sākām aizdomāties par to, kā dzīvosim turpmāk, kur
veidosim savu ģimeni.
Nauris Londonā bija pavadījis jau astoņus gadus, es – sešus, un mums beidzot
bija jāpieņem lēmums: iegādāsimies īpašumu tur vai tomēr dosimies atpakaļ uz
Latviju. Apzinājāmies – ja paliksim dzīvot
tur, tad, visticamāk, nekad neuzzināsim,
kā būtu dzīvojuši Latvijā, un tieši tāpēc, lai
visu dzīvi mums nebūtu jādomā, kā būtu,
ja būtu, nolēmām atgriezties Latvijā. Galu
galā, ja te kaut kas neizdotos, vienmēr pastāvētu iespēja atgriezties Londonā, taču
šo lēmumu neesam nožēlojuši. Tieši Latvijā piedzima arī mūsu dēliņš Roberts.
Jā, Londona ir fantastiska vieta, kur
sevi pilnveidot, kamēr esi viens, kamēr
nav ģimenes, bet mums kā ģimenei ir
svarīga mājas sajūta, vide, kurā aug
mūsu dēls.
Kad atgriezāmies, gribējām dibināt
ģimenes uzņēmumu, taču ekonomiskā
situācija lika būt piesardzīgiem. Balstoties
uz mūsu dzīves filozofiju, kuras pamatā
ir pašizaugsme, neatkarība, ceļošanas
iespējas un veselīgs dzīvesveids, nonācām
līdz netradicionālam biznesa veidam
– tīkla mārketingam. Uz šo brīdi mums
bizness ir jau vienpadsmit pasaules valstīs. Salīdzinājumā ar klasisko biznesu,
kur cilvēkiem tiek maksāta nauda par
viņu pūlēm, tīkla mārketingā, sniedzot
sadarbības partneriem identisku iespēju,
kāda ir mums, naudu saņemam par to, ka
palīdzam viņiem kļūt veiksmīgiem!
Bieži vien mēs sevi par zemu novērtējam
– ja cilvēks dodas strādāt uz ārzemēm ar
domu, ka gan jau kaut kādu darbu dabūs,
tad, visticamāk, to «kaut kādu» viņš arī
dabūs. Arī es Londonā varēju paiet garām
viesnīcai, kurā pēc tam strādāju, taču es
riskēju un pieteicu sevi. Un arī pašlaik, par
spīti ekonomiskajai situācijai, mēs esam
laimīgi, Latvijā darot lietas, ko lielākā daļa
cilvēku nedara, lai vēlāk saņemtu to, ko
lielākā daļa cilvēku palaiž garām. Ja gribas
iedvesmoties, paceļojam, bet mūsu mājas
ir un paliek Latvijā.»

«Atgriežos dzimtajā pilsētā,
lai atdotu parādu»
dziesma «Raganiņa», kas šā gada 8. martā
pirmo reizi «palaista» Latvijas Radio 2 kā
dāvana sievietēm svētkos, kā arī vairākas
dziesmas, kas atrodamas radio vēsturiskajos fondos.

Pievienotā vērtība –
parodiju programma

Foto: Ivars Veiliņš
Desmit gadus diksilends, kā saka tā vadītājs Vilnis Dumpis (otrais no kreisās), blandījies pa Rīgu, bet nu nolemts ar savu uzkrāto pūru beidzot iepriecināt jelgavniekus.
 Ritma Gaidamoviča

«Atzīsim godīgi – mums, latviešiem, ne visai patīk amerikāņu
džezs, visādi ārzemju gabali.
Taču sirdij tuvi ir latviešu meldiņi džeziskā manierē ar mūziķu
improvizāciju saspēlē. Tieši
tālab uz savu dzimto pilsētu,
Jelgavu, atvedīšu trīs mūziķu
sastāvus, tostarp veco Jelgavas
diksilendu, kas spēlēs vecās labās dziesmas svinga un džeza
ritmos. Tik daudz pa pasauli
esmu mētājies, nu pienācis laiks
atdot parādu dzimtajai pilsētai,» stāsta jelgavnieks mūziķis
Vilnis Dumpis. Viņš kopā ar
kolēģiem piektdien, 3. decembrī, pulksten 19 ikvienu aicina
uz pozitīvu un humora pilnu
koncertu «Svinga ritmā».

V.Dumpis šobrīd zināmāks kā grupas
«Kompliments» solists, kas mūsu pilsētā
un tuvākā apkārtnē manīta ne vienā vien
korporatīvā pasākumā, bet daļa viņu atceras kā Jelgavas diksilenda, kas dibināts
Sagatavoja Sintija Čepanone,
pirms divdesmit gadiem, vadītāju. «Pagājuši
foto no Aigas Leilandes-Šliteres
20 gadi, kopš kā Jelgavas rajona padomes
personīgā arhīva
kolektīvs tika dibināts Jelgavas diksilends,
kas sāka ar «dzīvās» mūzikas spēlēšanu
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
moderno deju konkursā «Nākotnes cerības»
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gaun ballēs, vēlāk ierakstīja CD. Pa šo laiku
tavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
grupa uz kādu brīdi pajukusi, atkal sagājusi
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv!

Kultūras pasākumi
 2. decembrī pulksten 13 – Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 3. decembrī pulksten 18 – folkloras kopas «Dimzēns» kompaktdiska «Kāzu dziesmas» atvēršanas svētki (kultūras nama Konferenču zālē).
 3. decembrī pulksten 19 – Vilnis Dumpis un deju orķestris piedāvā koncertu «Svinga
ritmā». Piedalās grupa «Kompliments» un Jelgavas diksilends. Programmā: F.Sinatra,
T.Džons, R.Viljams, V.Dumpis un džeza klasika. Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 16 – Latvijas deju ansambļu koncerts «Rudens sala danči».
Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (pensionāriem, skolēniem, studentiem) (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 16 – Adventes koncerts «Ave Maria». Piedalās kamerkoris
«Tik un tā», diriģents G.Galiņš (Svētās Annas katedrālē).
 5. decembrī pulksten 15 – Adventes laika ekumēniskais labdarības koncerts «Citādā
gaismā». Piedalās dziedātāji un mūziķi no Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes,
Svētās Vienības evaņģēliski luteriskās draudzes, Svētās Romas katoļu draudzes, Jelgavas
baptistu draudzes, Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo draudzes un pianiste
Sintija Šteinkopfa (kultūras namā).
 6., 7. decembrī pulksten 10, 12, 14 un 8. decembrī pulksten 10 un 12 – Jelgavas
pilsētas domes dāvana mazajiem jelgavniekiem – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Mazā
raganiņa». Režisore L.Ņefedova un K.Zotova. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 9. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Jelgavas pilsētas domes dāvana mazajiem
jelgavniekiem – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde «Mazā
raganiņa». Režisors A.Matisons un A.Bolmanis (izrādes krievu valodā). Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 9. decembrī pulksten 14 – «Jauniešu forums 2010» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).
 11. decembrī pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde Mario Frati «Rīt manas kāzas».
Dvēseles trilleris divos cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa, H.Spanovskis,
I.Briķe, A.Bērziņš, K.Freimanis, I.Dzelme. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 11. decembrī pulksten 16 – Kamermūzikas koncerts. Piedalās: D.Akmentiņa (ērģeles), I.Egle (oboja) (Svētās Annas katedrālē).

Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris

kopā, mainījušies mūziķi, bet nu jau desmit
gadus diksilenda mūziķi dažādos sastāvos
– grupa «Kompliments», deju orķestris un
Jelgavas diksilends – «bāzes» vietu raduši
Rīgā, atpūtas kompleksā «Lido», «dzīvo»
mūziku vakaros,» stāsta V.Dumpis. Desmit
gadus diksilends, kā vadītājs saka, blandījies
pa Rīgu, bet nu nolemts ar savu uzkrāto
pūru beidzot iepriecināt jelgavniekus. «Galu
galā es taču esmu jelgavnieks, te visu sāku,
tieši tāpēc esmu nolēmis kopā ar saviem
mūziķiem atdot nosacīto parādu savai
pilsētai – parādīt, ko šobrīd dara grupa, kas
nesa Jelgavas vārdu, «Jelgavas diksilends».
Esam uzkrājuši diezgan lielu bagāžu, jāļauj
tai izskanēt,» tā V.Dumpis.

Četras savas kompozīcijas

Piektdien uz skatuves kāps V.Dumpis ar
deju orķestri, «Komplimentu» un Jelgavas
diksilendu. Koncertu sāks deju orķestris,
kurā apvienojušies «Labvēlīgā tipa» muzikanti Oskars Ozols, Artūrs Kutepovs
un Ainis Zavackis, «Eolikas» basģitārists
Zigurds Žukovskis, bigbenda «Mirāža»
mūziķis Raimonds Stašāns un jelgavnieki
– Jelgavas Mūzikas skolas pedagogs Aigars
Čudars, trombona meistars Ainars Ansons
un V.Dumpis. Šis sastāvs skatītājus iecerējis
iepriecināt ar džezu svinga ritmos un rokenrolu. «Šoreiz mājās klausītāju vērtējumam
nodošu arī četras savas kompozīcijas, kurām aranžējumus veidojis tā sauktais džeza
tēvs Gunārs Rozenbergs,» stāsta V.Dumpis,
piebilstot, ka koncertā būs dzirdama arī

Pēc lielā orķestra uz skatuves nāks grupa
«Kompliments», ko V.Dumpis sauc par
«kāzu brigādi», – taustiņnieks Guntis Šveicers, bundzinieks A.Ansons un V.Dumpis.
«Izdziedāsim un izspēlēsim populārus
latviešu meldiņus, tā saukto mūžam zaļo
mūziku, kas spēj iekustināt visus,» stāsta V.Dumpis. Bet kā pievienotā vērtība
– smiekliem pilna parodiju programma ar
dziesmām un skatītāju līdzdarbošanos. Te
tiks dejota pat latviešu iecienītākā galda
deja. V.Dumpis atklāj, ka parodēts tiks
mūziķis Ainars Mielavs, Ances Krauzes
dziesma «Šūpoles», kuras vārdi jāzina katram vīrietim: «Es mīlēšu tik ilgi, tik ilgi...».
Nepamanīti nepalikšot arī politiķi, tostarp
Emsis, Godmanis, Repše. «Bet noslēgumā
– patriotiskā tēma, kad atcerēsimies par
mūsu dzimteni, kas sākas no tēva mājām,
un kopīgi dziedāsim «jo šeit ir Latvija, šeit
ir Gaujmala, šeit ir mūsu tēvu dzimtene»,»
tā V.Dumpis.
Ņemot vērā, ka aiz kalniem nav Ziemassvētki, netiks aizmirsts arī par šo svētku
dziesmām. Par svētku sajūtu ar instrumentāliem skaņdarbiem «Kaladū», «Laba slava
sniedziņam» gādās Salavecīšu kvartets,
kas no 18. decembra sāks strādāt «Lido» –
V.Dumpis spēlēs trompeti, Bruno Priekulis
bandžo, A.Čudars baritonu un saksofonu,
bet Edmunds Brīvkalns – klarneti.
Visbeidzot noslēgumā – Jelgavas diksilends ar «Vecpiebalgas ūdensrozēm», «Ak
vai, cik žēl», «Tu saviļņoji mani», «Ai, jel
manu vieglu prātu» un citām dziesmām.
«Šo daudzo gadu laikā esam atskārtuši, ka
cilvēki vēlas dzirdēt to, ko viņi zina, lai var
dungot līdzi, un tieši tālab mūsu koncertā
būs vecās labās melodijas, kas mūžam dzīvas un ko zina visi. Jā, šobrīd radio populāra
ir Laura Reinika «Skrienu, skrienu», kurai
gandrīz visi zina vārdus. Taču, nenoliegsim,
paies gads, un cilvēki to aizmirsīs, taču
citādāk ir ar vecajām dziesmām – pēc tik
daudz gadiem izdzirdi «Ai, jel manu vieglu
prātu», un to joprojām zina. Tā vienaldzīgu,
domājams, neatstās nevienu. Manuprāt,
skatītāji šajā tumšajā laikā šeit varēs gūt
prieku, atsaukt atmiņā vecās balles. Tā
noteikti būs patīkama atkalredzēšanās ar
mums,» tā V.Dumpis, aicinot uz koncertu.
Biļešu cena – 3 un 2 lati.

«Dimzēns» laidis klajā CD «Kāzu dziesmas»
 Ritma Gaidamoviča

ka kopš iepriekšējā diska «Māras gads
Zemgalē» pagājuši jau pieci gadi. «Piecgade
Piektdien, 3. decembrī, pulkpagājusi, laiks jaunai atskaitei. Tā šā gada
sten 18 Jelgavas kultūras nama
sākumā ierakstījām 17 gados uzkrātās
Konferenču zālē Jelgavas folkāzu dziesmas un salikām visas zem
kloras kopa «Dimzēns» iepaviena nosaukuma – «Kāzu dziesmas»,»
zīstinās ar savu jaunāko veistāsta V.Leja. Kompaktdiskā apkopotas 30
kumu – kompaktdisku «Kāzu
dziesmas, ar kurām, kā V.Leja saka, droši
dziesmas». Tajā apkopotas
varot braukt precībās. «Tā nav mūzika, ko
dziesmas, kas noderēs ikvieikdienā paklausīties, braucot automašīnā,
nam kāzu mirklim – mičošanai,
tās ir dziesmas kāzām. Esam iekļāvuši
apdziedāšanai un citiem.
skaņdarbus, ko var spēlēt, izvadot līgavu
no vecāku mājām, jaunajam pārim ierodo«Dimzēna» vadītāja Velta Leja stāsta, ties jaunajās mājās, mičošanā, apdziedāša-

nā, kā arī lustīgos kāzu dančos. Disks ir kā
ievārījuma burciņa kāzām,» spriež V.Leja,
piebilstot, ka šis ir ģimenisks albums.
Veikalu plauktos jaunais CD gan nenonāks – to īpašās atrakcijās būs iespēja nopelnīt tikai diska prezentācijas pasākumā,
bet vēlāk tas kalpos kā «Dimzēna» dāvana.
Diska izdošanu atbalstījusi Nacionālā
kultūras padome un Jelgavas pašvaldība.
V.Leja uz diska atvēršanas pasākumu
aicina ikvienu, kuram interesē «Dimzēna» spēlētā mūzika. «Būsim sagatavojuši
īpašu pārsteigumu, taču, lai to redzētu, ir
jāatnāk,» tā V.Leja.

Šogad – «Rudens sala danči»
 Ritma Gaidamoviča

sasildīt skatītāju sirdis, kopā priecājoties un
atceroties svelmīgās vasaras dienas,» stāsta
Jau sesto gadu tautas deju
tautas deju ansambļa «Diždancis» vadītāja
cienītāji aicināti uz tautas deju
Līga Ozola, kuras kolektīvs pirms sešiem
ansambļa «Diždancis» rīkoto
gadiem iedibināja tradīciju Jelgavā «Rudens
deju koncertu, šoreiz ar nosaudančos» uzņemt citus kolektīvus. Jelgavniekumu «Rudens sala danči». Zelki uz koncertu «Rudens sala danči» aicināti
ta fondu un kolektīvu mīļākās
sestdien pulksten 16. Šogad latviešu tautas
dejas vairāk nekā 130 dejotāji
deju zelta fondu un kolektīvu mīļākās
izdejos sestdien, 4. decembrī,
dejas izdejos deju kolektīvi «Līksma» no
pulksten 16.
Daugavpils, «Kursa» no Saldus, «Gatve»
no Rīgas un pašmāju kolektīvi – LLU
«Tradīcijas tiek turpinātas. Laukā ir pir- «Kalve», «Lielupe» un, protams, pats «Dižmais sals, taču mēs caur dejām centīsimies dancis». L.Ozola stāsta, ka koncertā katrs

kolektīvs dejos trīs dejas. «Šī nav obligātā
skate, kurā cīnāmies par punktiem, bet
gan sadraudzības koncerts, kura galvenais
mērķis ir pašiem gūt prieku un iepriecināt
citus. Tālab šoreiz dejosim dejas, kas pašiem
sirdij tuvas,» tā L.Ozola, piebilstot, ka katrs
kolektīvs dejos trīs dejas. Ieejas maksa uz
koncertu – 1,50 lati; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – lats. Kā ierasts, rīta pusē
visi kolektīvi tiksies sporta laukumā, lai
netradicionālajās stafetēs, frīsbijā un dvieļu
bolā, kā arī rādot savus priekšnesumus par
tēmu «Ķekatā ļekatā», cīnītos par «Rudens
danču» kausu.

